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Өмнөх үг  
 
 
ОУСБ (Олон улсын стандартын байгууллага) нь Үндэсний стандартчиллын 
байгууллагуудын (ОУСБ-ын гишүүн байгууллага) дэлхий нийтийн холбоо юм. Олон 
улсын стандартыг ОУСБ-ын техникийн хороод боловсруулдаг. Гишүүн байгууллага 
бүр сонирхож байгаа салбарын стандартад хамаарах техникийн хороодод 
төлөөлөн оролцох эрхтэй. Түүнчлэн ОУСБ-тай хамтран ажилладаг олон улсын 
байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд стандарт боловсруулах 
ажилд оролцдог. ОУСБ нь Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (ОУЦТК)-той 
цахилгаан техникийн стандартчиллын бүх чиглэлээр хамтран ажилладаг.  
 
Олон улсын стандартын төслийг ISO/IEC Удирдамжийн 2-р хэсгийн дагуу 
боловсруулдаг.  
 
Техникийн хороодын гол зорилго нь олон улсын стандартыг боловсруулах асуудал 
юм. Техникийн хороогоор дэмжигдсэн олон улсын стандартын төслийг санал 
авахаар гишүүн орнуудад тараадаг. Санал өгөх эрхтэй гишүүн орнуудын 75%-иас 
доошгүй хувь дэмжигдсэн тохиолдолд Олон улсын стандарт болон батлагддаг.  
 
Энэхүү стандартын зарим элементүүд нь патентын эрх авах боломжтой гэдгийг 
анхааруулж байна. ОУСБ нь ямар нэгэн болон бүх патентын эрхийн талаар 
хариуцлага хүлээхгүй болно.  
 
ISO 21101:2014  стандартыг ОУСБ-ын Аялал жуулчлал ба холбогдох үйлчилгээ 
228 дугаар Техникийн хорооноос  боловсруулсан болно.  
 
Энэхүү стандартыг Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн төвийн Удирдах 
Зөвлөлийн Гишүүн Д.Алтанбагана, Ч.Мөнхжаргал, Б.Мөнхбат нар    орчуулж, ТХ/40 
Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэж зөвшилцсөн 
болно.  
 
Анхны үзлэгийг 2024 онд, дараа нь 5 жил тутамд хянана.  
 
Стандарт, Хэмжил зүйн Газар (СХЗГ):  
Энх тайваны өргөн чөлөө 46А.  
Улаанбаатар- 210351, Ш/Х-48  
Утас 266754, 263860. Факс (976-1)458032.  
Цахим хуудас: www.masm.gov.mn 
E-mail: masm@mongol.net 
 
 
 
 
© СХЗГ 2019  
 
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай 
Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, 
олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчилал, баталгаажуулалтын төв 
байгууллага)-д байна. 
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Өмнөх үг 

ISO (Олон улсын стандартчиллын байгууллага) нь үндэсний стандартуудын 
дэлхий дахины холбоо юм.  (ОУСБ-ын гишүүн байгууллагууд) Олон улсын 
стандарт боловсруулах ажлыг ОУСБ-ын техникийн хороодоор дамжуулан  хийдэг.

Гишүүн байгууллага бүр тухайн сонирхсон техникийн сэдвээр хороондоо 
төлөөлөлтэй байх эрхтэй. Олон улсын байгууллага, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагууд, ОУСБ-тай хамтран ажилладаг. 

ОУСБ нь Олон улсын цахилгаан техникийн комисс (ОУЦТК)  болон цахилгаан 
техникийн стандартчилалтай холбоотой бүх талуудтай нягт хамтран ажилладаг. 
 
Энэхүү баримт бичгийг боловсруулж, түүнийг цаашид үргэлжлүүлэн хийхээр 
төлөвлөж буй аргачлалууд нь ОУСБ /ОУЦТК-ын Удирдамжийн 1-р хэсэгт 
тайлбарласан болно. 
 
Ялангуяа энэ талаархи өөр өөр батлах шалгуурууд ОУСБ-ын төрөл бүрийн 
баримт бичигт тэмдэглэнэ. 
 
Баримт бичгийг боловсруулах явцад тодорхойлсон аливаа зохиогчийн эрхийн 
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь Танилцуулга болон / эсвэл Патентийн 
мэдүүлгийн ОУСБ-ын жагсаалтад (www.iso.org/patents-г үзнэ үү). 
 
Энэ баримт бичигт ашигласан аливаа худалдааны нэр нь хэрэглэгчдэд дөхөм 
болох мэдээллийг өгөх бөгөөд энэ нь батламж болохгүй. 
 
ОУСБ-ын тодорхой нэр томьёо ба тохирлын үнэлгээнд хамаарах илэрхийллүүд, 
түүнчлэн ОУСБ-ын Худалдааны техникийн саад тотгор дахь ДХБ-ын зарчмуудыг 
дагаж мөрдөх талаархи тайлбарыг доорх URL үзнэ үү: Өмнөх үг - Нэмэлт 
мэдээлэл 
 
Энэхүү баримт бичгийг хариуцсан хороо нь Аялал жуулчлал, холбогдох бусад 
үйлчилгээнүүд ISO / TC 228-ийн техникийн хороо юм. 
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Оршил 
 
01 Адал явдалт Аялал жуулчлал 
 
Адал явдалт аялал жуулчлал нь дэлхийн хэмжээнд чухал ач холбогдолтой өсч 
буй салбар юм. 
 
Арилжааны, ашгийн төлөө бус, буяны үйл ажиллагаанд тулгуурласан, адал 
явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа нь эрсдэл, сорилтыг хүлээн 
зөвшөөрсөн, уламжлалт элемент юм. 
 
Эрсдэл гаргах нь урамшуулал авчирдаг боловч аюулыг авчирдаг. 
 
Үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа 
эрхлэгчдийг аль болох аюулгүй байдлаар ажиллуулах шаардлагатай.  
 
Энэхүү олон улсын стандарт ISO / TR 21102, ISO 21103 нь адал явдалт аялал 
жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд зориулсан адал явдалт аялал 
жуулчлалын үйл ажиллагааг төлөвлөх, мэдээлэх, дамжуулахад шаардлагатай 
үндэслэлийг хангаж өгдөг. 
 
Энэхүү олон улсын стандарт ISO / TR 21102, ISO 21103 стандартыг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх нь хэрэглэгчид үйл ажиллагаа, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн талаархи 
сонголт хийхэд нь туслах болно. 
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын стандартууд 
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын стандартын зорилго нь аюулгүй ажиллагааны 
менежментийн тогтолцоо, оролцогчдод мэдээлэл өгөх хамгийн доод шаардлагыг 
тогтоох явдал юм. 
 
Тэд адал явдалт аялал жуулчлалын янз бүрийн асуудалд хамаарч байдаг тул бие 
даасан аж ахуйн нэгжүүд юм. 
 
Энэхүү олон улсын стандарт нь адал явдалт аялал жуулчлалын байгууллага 
аюулгүй ажиллагааны үүднээс түүний үйл ажиллагааг хэрхэн удирдан зохион 
байгуулдаг болохыг тодорхойлсон. 
 
ОУСБ / TR 21102 адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны удир-дагчдын 
хамгийн бага чадавхийн талаар өгөгдөл өгдөг. 
 
ISO 21103-т аюулгүй ажиллагааны байдлыг хангахын тулд үйл ажиллагаа-ны 
өмнө, хойно, дараа нь оролцогчид, оролцогчдод мэдээлэх хамгийн бага 
мэдээллийг тодорхойлно. 
 
Олон улсын стандартын зорилго 
 
Энэхүү олон улсын стандартын зорилго нь адал явдалт аялал жуулчлалын үйл 
ажиллагаа эрхлэгчдэд зориулсан аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны 
хамгийн доод шаардлагуудыг тогтоох явдал юм. 
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Эрсдлийн удирдлагын үйл явц нь аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны 
салшгүй хэсэг юм. Аюулгүй ажиллагааны менежментийн тогтолцоо нь тасралтгүй 
сайжруулалтын хүрээг бий болгож, адал явдалт аялал жуулчлалын үйл 
ажиллагааг хүргэхэд хувь нэмрээ оруулдаг. 
 
Аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо нь аюулгүй байдлыг хангах үйл явцыг 
тодорхойлж, эдгээр процессыг хянаж байх нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд үйлчилгээ 
үзүүлэгчдийг адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ 
хийх, оролцогчдын шаардлагыг ойлгоход дэмжлэг үзүүлдэг. 
 
 
 
 
 
 



 
 

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 
 
Ангилалтын код: . . . . . . . . . . .   
Адал явдалт аялал жуулчлал- Аюулгүй 
ажиллагааны менежментийн тогтолцоо-
Шаардлага 

MNS ISO 21101:2019 

Adventure tourism — Safety - management 
systems — Requirements  
 

ISO 21101:2014 

 
 Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны . . . дүгээр сарын . . . -ны өдрийн . 
. . дүгээр тушаалаар батлав.  
 
Энэхүү стандарт нь  2019 оны . . . дугаар сарын . . . -ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 
 
1 Хамрах хүрээ 
 
Энэхүү Олон улсын стандарт нь адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа 
эрхлэгчдэд зориулсан аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг 
тусгасан болно. 
 
Байгууллага нь энэхүү олон улсын стандартыг дараах байдлаар ашиглах 
боломжтой: 

a) аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийг сайжруулах; 
b) Оролцогчид болон ажилтнуудын аюулгүй байдлын хүлээлтийг хангах; 
c) аюулгүй ажиллагааг хангах; 
d) холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагыг биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. 
 

Энэхүү олон улсын стандартыг газар зүйн байршил, соёл, нийгмийн орчинд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа үйлчилгээ үзүүлэгчдийн төрөл, хэмжээ зэргийг ашиглаж 
болно. 

 
2 Норматив ишлэл 

 
Норматив ишлэл байхгүй байна. 
 
3 Нэр томьёо, тодорхойлолт 
 
Энэ баримт бичигт дараах нэр томьёо тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. 
 
3.1 Байгууллага 
эрх мэдэл, эрх мэдэл, харилцааг өөрийн зорилгодоо хүрэх чиг үүрэг бүхий хүн 
буюу бүлэг хүмүүс (3.9) 
 
Тайлбар 1 Байгууллагын үзэл баримтлал нь дан ганц худалдаачин, компани, 
корпораци, фирм, аж ахуйн нэгж, эрх бүхий байгууллага, нөхөрлөл, буяны 
байгууллага эсвэл тэдгээрийн нэгдэл эсвэл нэгдэл нь олон нийтийн эсвэл хувийн. 
 
3.2 Сонирхогч тал 
хүн буюу байгууллага (3.1) шийдвэр буюу үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй, 
нөлөөлж болзошгүй 
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3.3 Шаардлага 
хэрэгцээ эсвэл хүлээлтийг ерөнхийдөө заавал биелүүлэх эсвэл заавал биелүүлэх 
ёстой 
 
Тайлбар 1: "Ерөнхийд нь тайлбарлавал" гэдэг нь хэрэгцээ эсвэл хүлээлтийг 
харгалзан үздэг байгууллага, сонирхогч талуудад заншил, нийтлэг туршлага юм. 
 
Тайлбар 2: Тодорхойлсон шаардлага нь жишээлбэл баримтжуулсан мэдээллээр 
тодорхойлогддог. 
 
3.4 Менежментийн тогтолцоо 
Эдгээр зорилтод хүрэхийн тулд бодлого (3.7), зорилт (3.9), үйл явц (3.13) -ыг бий 
болгохын тулд байгууллагын харилцан хамааралтай буюу харилцан үйлчлэлцэх 
элементүүд (3.1) 
 
Тайлбар 1: Менежментийн тогтолцоо нь ганцхан сахилга баттай эсвэл хэд хэдэн 
сахилга баттай байж болно. 
 
Тайлбар 2: Тогтолцооны бүрдэл хэсгүүд нь байгууллагын бүтэц, үүрэг хариуцлага, 
төлөвлөлт, үйл ажиллагаа гэх мэт орно. 
 
Тайлбар 3: Менежментийн  тогтолцооны хамрах хүрээ нь байгууллагын бүхэлдээ, 
тодорхой ба тодорхойлсон чиг үүрэг, байгууллагын тодорхойлсон болон 
тодорхойлсон хэсгүүд, эсвэл байгууллагын бүлэгт нэг буюу хэд хэдэн чиг үүргийг 
багтааж болно. 
 
3.5 Дээд удирдлага 
Байгууллага (3.1) хамгийн удирдамжийг удирдан чиглүүлдэг хүн буюу бүлэг хүмүүс 
 
Тайлбар 1: Дээд удирдлага нь байгууллагад эрх мэдлийг хуваарилах, нөөцөөр 
хангах эрх мэдэлтэй байдаг 
 
Тайлбар 2: Хэрэв удирдлагын тогтолцооны хамрах хүрээ (3.4) нь зөвхөн 
байгууллагын нэг хэсгийг хамарсан бол дээд удирдлага нь тухайн байгууллагын 
хэсгийг удирдан чиглүүлдэг хүмүүсийг хэлнэ. 
 
3.6 Үр дүнтэй байдал 
төлөвлөсөн үйл ажиллагаа хэрэгжиж, төлөвлөсөн үр дүнд хүрэх цар хүрээ 
 
3.7 Бодлого 
байгууллагын зорилго, чиг хандлага (3.1), дээд удирдлаган дор (3.5) 
 
3.8 Аюулгүй байдлын бодлого 
аюулгүй байдлын гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор байгууллагын бодлого (3.1) 
 
Тайлбар 1: Аюулгүй ажиллагааны бодлого нь үйл ажиллагааны бүтэц, түүний 
аюулгүй байдлын зорилгыг тодорхойлох болно. 
 
3.9 Зорилго 
үр дүнд хүрнэ 
Тайлбар 1: Оролцоо нь стратеги, тактикийн, эсвэл үйл ажиллагаа байж болно. 
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Тайлбар 2 орох: Зорилгууд нь янз бүрийн салбар (санхүүгийн, эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдал, байгаль орчны зорилго гэх мэт)-тэй холбоотой байж болох бөгөөд 
стратеги, байгууллагын хэмжээнд, төсөл, бүтээгдэхүүн, үйл явц (3.13) гэх мэт янз 
бүрийн түвшинд хэрэглэж болно. 
 
Тайлбар 3: Зорилго нь өөр аргаар илэрхийлэгдэж болно, жишээ нь. зорилгод 
хүрэх үр дүн, зорилго, үйл ажиллагааны шалгуур, адал явдалт аялал жуулчлалын 
аюулгүй байдлын зорилго эсвэл ижил утгатай үг хэллэг (жишээ нь зорилго, 
зорилго, зорилт). 
 
Тайлбар 4: Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцооны хүрээнд аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны зорилго нь аялал 
жуулчлалын аюулгүй байдлын бодлоготой нийцсэн байгууллагаар 
тодорхойлогддог. 
 
3.10 Эрсдэл 
эргэлзээний үр нөлөө 
 
Тайлбар 1: Нөлөөлөл нь хүлээгдэж буй эерэг эсвэл сөрөгээс хазайх болно. 
 
Тайлбар 2: Тодорхойгүй байдал гэдэг нь үйл явдал, түүний үр дагавар, эсвэл 
магадлал бүхий ойлголт, мэдлэгтэй холбоотой мэдээллийн дутагдлын төлөв 
байдал юм. 
 
Тайлбар 3: Эрсдэлийг ихэвчлэн болзошгүй үйл явдал (3.38), үр дагавар (3.39), 
эсвэл эдгээрийн хослолоор тодорхойлогддог. 
 
Тайлбар 4: Эрсдэлийг үйл явдлын үр дагаврын хослол (нөхцөл байдал 
өөрчлөгдөх) болон холбогдох магадлалын магадлал (3.41) -аар илэрхийлэгддэг. 
 
3.11 Ур чадвар 
зорьсон үр дүнд хүрэхийн тулд мэдлэг, ур чадварыг ашиглах чадвар 
 
3.12 Баримтжуулсан мэдээлэл 
байгууллагын (3.1) хяналтад байлгах, түүнийг агуулж буй орчин 
 
Тайлбар 1: Баримтжуулсан мэдээлэл нь аливаа хэлбэр, медиа, ямар нэгэн эх 
сурвалжаас бүрдэж болно. 
 
Тайлбар 2: Баримтжуулсан мэдээллийг баримтжуулж болно: 
 
- менежментийн тогтолцоо (3.4), үүнд холбогдох үйл явц (3.13); 
- Байгууллагын үйл ажиллагаанд (баримтжуулалт) зориулж гаргасан мэдээлэл; 
- хүрсэн үр дүнгийн нотолгоо (бүртгэл). 
 
3.13 Үйл явц 
оролтыг гаралт болгон хувиргах харилцан уялдаа буюу харилцан үйлчлэлийн үйл 
ажиллагааны багц 
 
3.14 Гүйцэтгэл 
хэмжигдэхүйц үр дүн 
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Тайлбар 1: Гүйцэтгэл нь тоон болон чанарын үр дүнгүүдтэй холбоотой байж 
болно. 
 
Тайлбар 2: Гүйцэтгэл нь үйл ажиллагаа, үйл явц (3.13), бүтээгдэхүүн (үйлчилгээ 
орно), тогтолцоо, байгууллага (3.1) -ын удирдлагатай холбоотой байдаг. 
 
3.15 Гадны байгууллага  
(3.1) нь байгууллагын үйл ажиллагаа эсвэл үйл явцын хэсгийг гүйцэтгэдэг 
тохиролцоо хийх (3.13 
 
Тайлбар 1: Гадны байгууллага нь удирдлагын тогтолцооны (3.4) хамрах хүрээнээс 
гадна гадны чиг үүрэг, үйл ажиллагаа нь хамрах хүрээнд багтдаг. 
 
3.16 Мониторинг 
тогтолцооны төлөв байдал, үйл явц (3.13) буюу үйл ажиллагааг тодорхойлох 
 
Тайлбар 1: Статусыг тодорхойлохын тулд шалгах, хянах, эсвэл шүүмжлэлтэй 
ажиглах шаардлагатай байж болно. 
 
3.17 Хэмжилт 
үйл явц (3.13) утгыг тодорхойлох 
 
3.18 Аудит 
аудитын нотлох зүйл олж авахад зориулсан дэс дараатай, бие даасан, 
баримтжуулсан үйл явц (3.13), аудитын шалгуур үзүүлэлтийг хэрхэн хангаж буйг 
тодорхойлох зорилготой 
 
Тайлбар 1: Аудит нь дотоод аудит (эхний тал) буюу хөндлөнгийн аудит (хоёр дахь 
буюу гуравдагч этгээд) байж болох бөгөөд энэ нь нэгтгэсэн аудит (хоёр ба түүнээс 
дээш тооны салбарыг нэгтгэх) байж болно. 
 
Тайлбар 2: "Аудитын нотолгоо" ба "аудитын шалгуур" -ыг ISO 19011-д 
тодорхойлсон. 
 
3.19 Тохирол 
шаардлага биелүүлэх(3.3) 
 
3.20 Үл тохирол 
шаардлага биелүүлээгүй (3.3) 
 
3.21 Залруулга-илэрсэн үл тохирлыг арилгах арга хэмжээ (3.20) 
 
3.22 Залруулах арга хэмжээ 
үл тохирлын шалтгааныг арилгах арга хэмжээ (3.20), дахин давтагдахаас 
сэргийлнэ 
 
3.23 Байнгын сайжруулалт 
гүйцэтгэлийг сайжруулах үйл ажиллагааг давтан хийх (3.14) 
 
3.24 Үйл явдал 
үйл явдал (3.38) осолд хүргэх, осол гарахад хүргэх боломжтой (3.25) 
 



MNS ISO  21101 : 2019 

5 
 

Тайлбар 1: "осол" гэсэн нэр томьёонд "бараг осол", "осол (3.25)" багтана. 
 
Тайлбар 2: Тэнд ямар ч өвчин, гэмтэл, гэмтэл, бусад аливаа хохирол учрах 
тохиолдол нь "бараг осол" гэж нэрлэгддэг. 
 
3.25 Осол- (3.24) осол гэмтэл, өвчин, гэмтэл, бусад хохирол учирсан 

3.26 Аюул- болзошгүй хор хөнөөлийн эх үүсвэр 
 
Тайлбар 1: Аюул нь эрсдлийн эх үүсвэр байж болно. 
[Эх үүсвэр: ISO Удирдамж 73: 2009, 3.5.1.4] 
 
3.27 Аюулыг таних 
(3.26) аюул заналыг таних, түүний шинж чанарыг тодорхойлох үйл явц 
 
3.28 Эрсдлийг тодорхойлох-  
эрсдэлийг илрүүлэх, хүлээн зөвшөөрөх, тодорхойлох үйл явц (3.10) 
 
Тайлбар 1: Эрсдлийн тодорхойлолт нь эрсдлийн эх үүсвэр, үйл явдал (3.38), 
тэдгээрийн шалтгаан, түүний болзошгүй үр дагаврыг (3.39) тодорхойлох явдал юм. 
 
Тайлбар 2: Эрсдлийн тодорхойлолт нь түүхэн өгөгдөл, онолын шинжилгээ, 
мэдээлэл сайтай, шинжээчдийн санал, сонирхогч талуудын хэрэгцээ (3.2) 
хамаарна. 
 
3.29 Эрсдлийн үнэлгээ 
эрсдлийг тодорхойлох (3.28), эрсдлийн дүн шинжилгээ (3.30), эрсдлийн үнэлгээ 
(3.32) [Эх үүсвэр ISO Удирдамж 73:2009,3.4.1] 
 
3.30 Эрсдлийн шинжилгээ 
үйл явцыг эрсдлийн шинж чанар (3.10) ойлгох, эрсдлийн түвшин (3.31) 
 
Тайлбар 1: Эрсдлийн шинжилгээ нь эрсдлийн үнэлгээ (3.32) болон эрсдэлийн 
эмчилгээний талаархи шийдвэр (3.33) -ийг үндэслэнэ. 
 
Тайлбар 2: Эрсдлийн шинжилгээнд эрсдэлийн тооцоо орно. [Эх үүсвэр ISO 
Удирдамж 73:2009,3.6.1] 
 
3.31 Эрсдлийн түвшин 
үр дагавар (3.39), тэдгээрийн магадлал (3.41) -ын эрсдлийн хэмжээ (3.10), эсвэл 
эрсдлийг хослуулсан байдал 
 
3.32 Эрсдлийн үнэлгээ- эрсдэл (3.10) ба / эсвэл түүний цар хүрээ нь хүлээн 
зөвшөөрөгдөх эсвэл зөвшөөрөгдөх эсэхийг тодорхойлохын тулд эрсдлийн 
шалгууртай (3.30) үр дүнг харьцуулах үйл явц 
 
Тайлбар 1: Эрсдлийн үнэлгээний аргыг эрсдлийн эмчилгээний талаар шийдвэр 
гаргахад туслах (3.33). 
[Эх үүсвэр: ISO Удирдамж  73: 2009, 3.7.1] 
 
3.33 Эрсдлийн шинжилгээ- эрсдлийг өөрчлөх үйл явц (3.10)  
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- Тайлбар 1: Эрсдлийн судалгаанд дараах зүйлс орно: 
- эрсдлийг бий болгох үйл ажиллагааг эхлэх эсвэл үргэлжлүүлэхгүй байх 

шийдвэр  
- гаргах замаар эрсдлээс зайлсхийх; 
- боломж олгохын тулд эрсдлийг нэмэгдүүлэх буюу нэмэгдүүлэх; 
- эрсдлийн эх үүсвэрийг зайлуулах; 
- магадлалыг өөрчлөх (3.41); 
- үр дагаврыг өөрчлөх (3.39); 
- эрсдлийг бусад талууд буюу талуудтай гэрээ хэлцэл, эрсдлийн 

санхүүжилттэй хуваалцах; болон 
- эрсдлийг мэдээлэлтэй шийдвэрээр хадгалах. 

 
Тайлбар 2: Сөрөг үр дагавартай тэмцэх эрсдлийн судалгаанд "эрсдлийг 
бууруулах", "эрсдлийг арилгах", "эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх", "эрсдлийг 
өөрчлөх" гэж нэрлэдэг. 
 
Тайлбар 3: Эрсдлийн судалгаа нь шинэ эрсдэл үүсгэх эсвэл одоо байгаа эрсдлийг 
өөрчлөх боломжтой. [Эх үүсвэр: ISO Удирдамж  73: 2009, 3.8.1] 
 
3.34 Аюулгүй байдал-  
(3.10) эрсдэл (этгээдэд) буюу хохирол нь зөвшөөрөгдөх түвшинд хязгаарлагддаг 
нөхцөл 
 
3.35 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа 
Аялал жуулчлалд зориулсан адал явдалт үйл ажиллагаа нь удирдамж, манлайлал, 
эрсдлийг санаатай хүлээн зөвшөөрсөн элемент (3.10)
 
Тайлбар 1: Эрсдлийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн элемент гэдэг нь оролцогчид тухайн 
эрсдлийн талаар хамгийн бага ойлголттой байхыг хэлнэ. 
 
3.36 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч- адал явдалт 
аялал жуулчлал (3.35)-ын үйл ажиллагааг бүх талаар хариуцах хувь хүн буюу 
байгууллага (3.1)  
 
Тайлбар 1: Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа нь үнэ төлбөргүй эсвэл 
төлбөрийн эргэн төлөлтөөр хангагдана 
 
3.37 Оролцогч- адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд оролцдог хүн 
(3.35) боловч манлайллын багийн гишүүн биш 
 
Тайлбар 1: Оролцогч нь "үйлчлүүлэгч", "харилцагч" эсвэл үүнтэй төстэй байж 
болно. 
 
Тайлбар 2: Манлайллын баг хэд хэдэн удирдагчаас бүрдэнэ. 
 
3.38 Үйл явдал- 
тодорхой нөхцөл байдлын тохиолдол буюу өөрчлөлт 
 
Тайлбар 1: Үйл явдал нэг буюу хэд хэдэн тохиолдол байж болох бөгөөд хэд хэдэн 
шалтгаантай байж болно. 
 
Тэмдэглэл 2-ыг оруул: Үйл явдал тохиолдохгүй байж болно. 
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Тайлбар 3: Заримдаа "осол (3.24)" буюу "осол (3.25)" гэж нэрлэдэг. 
 
Тайлбар 4: Орхигдсон үйл явдал (3.39) нь "ойрхон", "осол (3.24)", "ойрхон" буюу 
"ойрхон дуудах" гэж нэрлэдэг. [Эх үүсвэр: ISO Удирдамж  73:2009, 3.5.1.3] 
 
3.39 Үр дагавар- 
үйл явдлын үр дүн (3.38) зорилтод нөлөөлөх (3.9) 
Тэмдэглэл 1-ийг оруул: Үйл явдал янз бүрийн үр дагаварт хүргэж болно. 
 
Тайлбар 2: Эерэг үр дагавар нь тодорхой буюу тодорхой бус байж болох бөгөөд 
зорилтууд дээр эерэг болон сөрөг үр нөлөөтэй байж болно. 
 
Тайлбар 3: Үр дагавар нь чанарын буюу тоон үзүүлэлтээр илэрхийлж болно 
 
Тайлбар 4: Эхний үр дагавар нь цохилтот үр дагавараар дамжиж болно. 
[Эх үүсвэр: ISO Удирдамж  73: 2009, 3.6.1.3] 
 
3.40 Боломж-  
0-ээс 1-ийн хооронд илэрхийлэгдэх тохиолдлын хэмжүүр, 0 нь боломжгүй, 1 нь 
үнэмлэхүй үнэн 
 
Тайлбар 1: Орлого 3.41, Тайлбар 2-ыг үзнэ үү. 
[Эх үүсвэр: ISO Guide 73: 2009, 3.6.1.4] 
 
3.41 Магадлал- 
ямар нэгэн зүйл тохиолдох боломж 
 
Тайлбар 1: Эрсдлийн (3.10) менежментийн нэр томъёонд "магадлал" гэсэн үг нь 
ямар нэг зүйл тохиолдох магадлалыг тодорхойлдог, хэмжигдэх эсвэл 
тодорхойлсон эсэхээс үл хамааран бодит эсвэл субъектив, чанарын болон тоон 
утгаар тодорхойлогдох бөгөөд ерөнхий нөхцөл эсвэл математикаар [магадлал 
(3.40) эсвэл давтамж гэх мэт өгөгдсөн хугацааны туршид]. 
 
Тайлбар 2: Англи хэлний "магадлал" гэдэг нь зарим хэлэнд шууд адилтгахгүй; 
Харин "магадлал" гэсэн нэр томьёог ихэвчлэн ашигладаг. 
 
Гэсэн хэдий ч англи хэлээр "магадлал" гэдэг нь ихэвчлэн математикийн нэр 
томъёогоор тайлбарладаг. Тиймээс, эрсдлийн удирдлагын нэр томъёо нь 
"магадлал" нь "магадлал" гэсэн нэр томьёог Англи хэлнээс бусад олон хэл дээр 
өргөн утгаар тайлбарлах зорилготойгоор "магадлал" хэрэглэгддэг. 
[Эх үүсвэр: ISO Удирдамж 73: 2009, 3.6.1.1] 
 
3.42 Журам- 
үйл ажиллагаа эсвэл үйл явцыг хэрэгжүүлэх тодорхой арга зам (3.13) 
 
Тайлбар 1: Оролцох журмыг баримтжуулж болно. 
 
Тайлбар 2: Журмыг баримтжуулсан тохиолдолд "бичмэл журам" эсвэл 
"баримтжуулсан журам" гэсэн нэр томъёог ихэвчлэн хэрэглэдэг. Үйл явцыг 
агуулсан баримтыг "журмын баримт бичиг" гэж нэрлэж болно. [Эх үүсвэр: ISO 9000: 
2005, 3.4.5] 



MNS ISO/TR 21101:2019 

8 
 

 
3.43 Яаралтай тусламж- 
нэн даруй арга хэмжээ авах шаардлагатай ноцтой нөхцөл байдал 
 
3.44 Гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгч-  
гадаад байгууллага (3.1), адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэгчдэд 
үйлчилгээ үзүүлж буй хувь хүн  (3.36) 
 
4 Байгууллагын төлөв байдал- Байгууллага болон түүний нөхцөл байдлыг 
ойлгох 
 
4.1 Байгууллага нь өөрийн зорилгод хамааралтай гадаад, дотоод асуудлыг 
тодорхойлж, адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын удирдлагын 
тогтолцооны зорилгодоо хүрэх чадварт нөлөөлөх болно. 
 
4.2 Сонирхогч талуудын хэрэгцээ, хүлээлтийг ойлгох. 
Байгууллага дараахь зүйлийг тодорхойлно: 
 
Аялал жуулчлалын Аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоотой холбоотой 
сонирхогч талууд, мөн 
- сонирхогч талуудын шаардлага. 
 
4.3 Аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны 
хамрах хүрээг тодорхойлох 
 
Аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны хил хязгаар, 
хэрэглэх боломжтой байдлыг тодорхойлно. 
 
Энэ хамрах хүрээг тодорхойлохдоо байгууллага дараах зүйлийг авч үзнэ: 
 
- 4.1-д дурдсан гадаад, дотоод асуудлыг; болон 
- 4.2-т дурдсан шаардлагыг хангасан байна. 
 
Хамрах хүрээ нь баримтжуулсан мэдээллээр хангагдана. 
 
4.4 Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцоо 
 
Байгууллага нь энэхүү олон улсын стандартын шаардлагын дагуу адал явдалт 
аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог бий болгох, 
хэрэгжүүлэх, хадгалах, тасралтгүй сайжруулах. 
 
5 Манлайлал  
 
5.1 Манлайлал ба амлалт 
 
Дээд удирдлага нь адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын 
менежментийн тогтолцоотой  холбоотой дараах манлайлал, үүрэг амлалтыг 
харуулна: 
 

a) аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын бодлого, аюулгүй ажиллагааны 
зорилтууд бий болж, байгууллагын стратегийн чиглэлд нийцсэн байх; 



MNS ISO  21101 : 2019 

9 
 

 
b) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцооны шаардлагыг байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагаанд нэгтгэх; 
 
c) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцоонд шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлэх; 
 
d) аюулгүй байдлын үр дүнтэй менежментийн ач холбогдлын талаар 
мэдээлэх, адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцооны шаардлагад нийцсэн байх; 
 
e) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо нь 
зорилгоо биелүүлэхэд хүрэхийг баталгаажуулах; 
 
f) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны 
үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хүмүүсийг дэмжих, дэмжих; 
 
g) байнгын сайжруулалтыг дэмжих; 

 
h) хариуцлагын хүрээнд хамааралтай удирдлагынхаа үүргийг гүйцэтгэх бусад 
удирдлагын үүргийг дэмжих. 

 
ТАЙЛБАР: Олон улсын энэ стандартад "бизнес" гэсэн нэр томьёоны 
тодорхойлолтыг байгууллагын оршин тогтнохын тулд үндсэн үйл ажиллагаанууд 
гэж ойлгож болно. 
 
5.2 Бодлого 
Аюулгүй адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын бодлогыг дээд 
удирдлага нь: 

 
a) тухайн байгууллагын зорилгод нийцсэн байх; 
 
b) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын зорилтыг тодорхойлох 

хүрээ; 
 
c) холбогдох шаардлагуудыг хангах амлалтыг оруулах; болон 
 
d) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог 
тасралтгүй сайжруулах амлалтыг оруулсан. 

 
ТАЙЛБАР: Энэ нөхцөлд хамаарах шаардлагад хууль тогтоомж, стандартууд 
орно.  
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын бодлого нь: 

- баримтжуулсан мэдээллийг авах боломжтой байх; 
- Байгууллагад мэдээлэх; 
- сонирхсон талуудад тохиромжтой байх. 

 
5.3 Байгууллага дахь үүрэг, хариуцлага, эрх мэдэл 
 
Дээд удирдлага холбогдох чиг үүрэгт хамаарах хариуцлага, эрх мэдлийг 
хуваарилж, байгууллагын хэмжээнд мэдээлж, ойлгуулна. 
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Дээд удирдлага дараах үүргийг хүлээнэ: 
 
a) Аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо нь энэхүү олон 
улсын стандартын шаардлагад нийцсэн байх; 
 
b) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны 
гүйцэтгэлийг дээд удирдлагад тайлагнах. 
 
ТАЙЛБАР Холбоотой үүрэг нь адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны 
удирдагчид зэрэг аюулгүй байдалд нөлөөлдөг хүмүүс юм. 
 
6 Төлөвлөлт 
 
6.1 Эрсдэл ба боломжуудыг шийдвэрлэх арга хэмжээ 
 
6.1.1 Ерөнхий зүйл 
 
Аялал жуулчлалын Аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог төлөвлөхдөө 
байгууллага 4.1-д дурьдсан асуудлууд болон 4.2-т дурьдсан шаардлагуудыг авч 
үзэн дараахь асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай эрсдэл, боломжуудыг 
тодорхойлно: 
 
- адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо нь 
төлөвлөсөн үр дүнд хүрэхийг баталгаажуулах; 
 
- урьдчилан сэргийлэх, эсвэл багасгах, хүсээгүй үр нөлөө; 
 
- байнгын сайжруулалт хийх. 
 
Байгууллага нь дараахь төлөвлөгөөг боловсруулна: 
 

a) эдгээр эрсдэл, боломжуудыг шийдвэрлэх арга хэмжээ; болон 
b) яаж: 

 
- адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны үйл 
ажиллагааг нэгтгэн хэрэгжүүлэх; 
- Эдгээр үйл ажиллагааны үр нөлөөг үнэлэх. 

 
6.1.2 Адал явдалт аялал жуулчлалын эрсдлийн менежментийн үйл явц 
 
Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд зориулан 
эрсдлийн менежментийн тогтолцоог  бий болгож, хэрэгжүүлнэ. 
 
Эрсдлийн менежментийн үйл явц нь үйл ажиллагааны агуулга, эрсдлийг үнэлэх, 
эрсдлийг шийдвэрлэх, баримтжуулах үүрэгтэй. 
 
Эрсдлийн менежментийн үйл явц нь байгууллагын адал явдалт аялал 
жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн салшгүй хэсэг болно. 
 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг А хавсралтаас үзнэ үү. 
 
6.2 Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны зорилго, түүнийг 
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хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргах 
 
Байгууллага нь адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын зорилтыг 
холбогдох чиг үүрэг, түвшинд тогтооно. 
 
Аюулгүй ажиллагааны зорилтууд нь: 
 
а) аюулгүй байдлын бодлоготой нийцэж байх; 
b) хэмжигдэхүйц байх (боломжтой бол); 
c) холбогдох шаардлагуудыг харгалзан үзэх; 
d) хяналт тавих; 
e) харилцах; болон 
f) шаардлагатай бол шинэчилнэ. 
 
Аюулгүй ажиллагааны зорилгыг тогтоохдоо дээд удирдлага нь дараах зүйлсийг 
анхаарч үзэх хэрэгтэй: 
 
а) боломжит ашиг тус; 
b) аюул ба эрсдлүүд; 
c) техникийн тоног төхөөрөмж ба хэрэглээ; 
d) харилцах арга; 
e) санхүүгийн, үйл ажиллагааны болон бизнесийн шаардлагууд; 
f) сонирхогч талуудын үзэл бодол. 
 
Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын зорилтуудын 
талаарх баримтжуулсан мэдээллийг хадгалах ёстой. 
 
Аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын зорилгодоо хэрхэн хүрэхийг төлөвлөхдөө 
байгууллага дараахь зүйлийг тодорхойлно: 
- юу хийх вэ; 
- ямар нөөц шаардлагатай вэ; 
- хэн хариуцлага хүлээх вэ; 
- дуусах үед; 
- үр дүн хэрхэн үнэлэх талаар. 
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын зорилгод хүрэх төлөвлөгөөг 
тогтмол хянан үзнэ. Тэд үйл ажиллагаа, үйл ажиллагааны нөхцөлд гарсан 
өөрчлөлтийг шийдвэрлэхийн тулд шинэчлэнэ. 
 
Эрсдлийн судалгааны  баримтжуулалтыг адал явдалт аялал жуулчлалын 
аюулгүй байдлын зорилтод хүрэх төлөвлөгөөний нэг хэсэг гэж үзнэ. 
 

7 Дэмжлэг 
 
7.1  Нөөц 

 
Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, засварлах, тасралтгүй сайжруулахад 
шаардагдах нөөцийг тодорхойлж, хангана. 
 
7.2 Чадвар 
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-Байгууллага нь: 
a) Аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлд нөлөөлж буй хяналтын 
дор ажил гүйцэтгэх чадварыг тодорхойлох; 
 
b) эдгээр хүмүүс зохих боловсрол, сургалт, туршлага дээр тулгуурлан чадвартай 
байх; 
 
в) шаардлагатай бол шаардлагатай ур чадварыг олж авах, авсан арга хэмжээний 
үр нөлөөг үнэлэх; болон 
 
d) Зохистой баримтжуулсан мэдээллийг ур чадварыг нотлох баримт болгон 
хадгалах. 
 
ТАЙЛБАР: Боловсронгуй үйл ажиллагаа нь жишээлбэл, одоо ажиллаж буй 
хүмүүсийн ажилд орох, зөвлөгөө өгөх, дахин хуваарилах сургалтад хамруулах; 
эрх бүхий этгээдийн ажилд авах буюу гэрээлэх. 
Үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэшлийг ашиглах нь зүйтэй. 
 
7.3 Мэдлэг 
Байгууллагын хяналт дор ажиллаж буй хүмүүс дараахь зүйлийг мэднэ: 
 
a) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын бодлого; 
 
b) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны 
үр ашгийг дээшлүүлэх, түүний дотор аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэл сайжирсан 
эсэх; 
 
в) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны 
шаардлагад нийцэхгүй байх. 
 
Аюулгүй ажиллагаатай холбоотой үүрэг бүхий хүмүүс адал явдалт аялал 
жуулчлалын аюулгүй байдлын менеж-ментийн тогтолцооны  гүйцэтгэлийг 
тасралтгүй сайжруулахад чиглэсэн үүрэг амлалтаа харуулах ёстой. 
 
7.4 Харилцаа холбоо 

 
7.4.1 Ерөнхий зүйл 
 
Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцоонд хамаарах дотоод болон гадаад харилцаа холбооны хэрэгцээг 
дараахь байдлаар тодорхойлно: 
 
a) харилцааны талаар; 
b) холбогдох үед; 
c) хэнтэй холбоо тогтоох;  
d) харилцах талаар 
 
7.4.2 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэх хүмүүстэй харилцах, 
зөвлөлдөх 
 
Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд оролцож буй 
ажилтнууд болон бусад хүмүүстэй харилцаж, зөвлөлдөх үйл явцыг бий болгоно: 
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а) аюулгүй ажиллагааны менежментийн бодлого, журмыг боловсруулах, хянах 
ажиллагаанд оролцдог; 
 
b) адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг явуулахад тэдний аюулгүй 
байдалд нөлөөлөх аливаа өөрчлөлт гарсан үед зөвлөгөө өгөх; 
 
a) аюулгүй байдлын асуудлаар 
төлөөлөх; болон 
d) аюулгүй байдлын асуудлаар хэнийг төлөөлж, хэн нь дээд удирдлагыг төлөөлж 
буй талаар мэдээлэл өгдөг. 
 
Энэ үйл явцыг баримтжуулсан байна 
 
7.4.3 Оролцогчтой харилцах, зөвлөлдөх 
 
Байгууллага нь оролцогчдод мэдээлэл өгөх, зөвлөлдөх үйл явцыг бий болгох 
ёстой. Үүнд: 
 
- аюулгүй байдлын мэдээллийг оролцогчдод мэдээлдэг; болон 
 
- Аюулгүй байдлын менежментэд нөлөөлж болох мэдээллийг байгууллагад 
өгөхийг оролцогчдоос хүсдэг. 
 
Энэ үйл явцыг баримтжуулсан байна. 
 
ТАЙЛБАР: Нэмэлт удирдамжийг ISO 21103 стандартад өгсөн болно. 
 
7.5 Баримтжуулсан мэдээлэл 
7.5.1 Ерөнхий зүйл 
 
Байгууллагын адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцоонд дараах зүйлс орно: 
 
a) энэхүү олон улсын стандартаар шаардсан баримтжуулсан мэдээлэл; 
 
a) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны 

үр нөлөөг үнэлэхэд байгууллагаас тодорхойлсон баримтжуулсан мэдээлэл. 
 
ТАЙЛБАР 1 Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцоонд баримт-жуулсан мэдээллийн цар хүрээ нь нэг байгууллагаас нөгөөд 
өөр өөр ялгаатай байж болно: 
 
- зохион байгуулалтын хэмжээ, үйл ажиллагааны төрөл, үйл явц, бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ, 
 
- үйл явцын нарийн төвөгтэй байдал, тэдгээрийн харилцан үйлчлэл, ба 
- хүмүүсийн эрх мэдэл. 
 
Байгууллага нь дараахь зорилгоор баримтжуулсан мэдээллийг бий болгож, 
хадгалах ёстой: 
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- адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны 
гол элементүүдийг тодорхойлж, тэдгээрийн хоорондын харилцан үйлчлэлийг 
тодорхойлсон; болон 

- холбогдох баримтжуулсан мэдээл-лийн талаархи удирдамж. 
 
ТАЙЛБАР 2 Баримтжуулсан мэдээлэл нь баримтжуулсан журам, бүртгэлийг 
багтаана.  
 
7.5.2. Шинээр үүсгэх болон шинэчлэх 
 
Баримтжуулсан мэдээллийг үүсгэх, шинэчлэхэд байгууллага дараахь 
тохиромжтой байдлыг хангана: 

a) таних ба тайлбар (жишээ нь, нэр, огноо, зохиогч, эсвэл лавлагааны дугаар); 
b) формат (ж нь: хэл, програмын хувилбар, график) болон зөөвөрлөгч 
c) (ж нь: цаасан, электрон); 
d) тохирохуйц, хангалттай эсэхийг шалгах, батлах 
 
7.5.3 Баримтжуулсан мэдээллийн хяналт 
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн  тогтолцоонд 
шаардагдах баримт-жуулсан мэдээлэл, үүнд хамаарна. Олон улсын стандартыг 
дараах хяналттай байлгахаар хянана: 
 
 хэрэглэгчдэд хаана, хэзээ, хэзээ хэрэгтэй болох, тохиромжтой байдаг; 
 энэ нь зохих ёсоор хамгаалагдсан (жишээ нь: нууцлал алдагдах, зохисгүй 

хэрэглээ, шударга ёс алдагдах зэргээс хамгаалагдсан). 
 
Баримтжуулсан мэдээлэлд хяналт тавихын тулд байгууллага дараахь үйл 
ажиллагааг анхааралдаа авна холбогдох: 
 
a) түгээх, хандах, олж авах, ашиглах; 
b) хадгалалт, хадгалалт, түүний дотор боломжийн хадгалах; 
c) өөрчлөлтийг хянах (жишээ нь, хувилбарын хяналт); 
d) хадгалалт ба шилжүүлэлт. 
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог 
төлөвлөх, ажиллуулахад шаардлагатай гэж үзсэн байгууллагын тодорхойлсон 
гадаад гарал үүслийг зохих ёсоор тодорхойлж, хянаж байх ёстой. 
 
ТАЙЛБАР: Хандалт нь зөвхөн баримтжуулсан мэдээллийг зөвхөн зөвшөөрөл, 
эсвэл баримтжуулсан мэдээллийг үзэх, өөрчлөх зөвшөөрөл, эрх мэдэлтэй 
холбоотой шийдвэрийг хэлнэ. 
 
Тогтоосон нөхцлүүд нь байгууллагын адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй 
байдлын менежментийн тогтолцоо болон гэрээ, хууль эрх зүйн болон бусад үүрэг 
хариуцлагатай нийцэж байх ёстой. Тогтоосон нэр томъёог баримтжуулна. 
 
7 Үйл ажиллагаа 

 
7.1  Үйл ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт
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Байгууллага нь шаардлагад нийцүүлэхэд шаардагдах үйл явцыг төлөвлөж, 
хэрэгжүүлж, хянах бөгөөд 6.1-д заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ дараахь 
байдлаар хэрэгжүүлнэ: 
 

- үйл явцын шалгуурыг тогтоох; 
- шалгуурт нийцүүлэн үйл явцыг хянах; 
- төлөвлөсний дагуу үйл явц хийгдсэн гэдэгт итгэлтэй байхын тулд 

шаардлагатай хэмжээгээр баримт-жуулсан мэдээлэлийг хадгалах. 
 
Байгууллага нь төлөвлөсөн өөрчлөлтийг хянаж, урьдчилан тооцоолоогүй 
өөрчлөлтүүдийн үр дагаврыг хянаж, шаардлагатай бол аливаа сөрөг нөлөөг 
бууруулах арга хэмжээ авна. 
 
Байгууллага нь аутсорсингийн үйл явцыг хянаж байх ёстой. 
 
Байгууллага нь аюулгүй ажиллагааны зорилтуудыг хангах, 6.2-т тодорхойлогдсон 
эрсдлийг тооцоолох төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 
 
Байгууллага нь тэдгээрийг үр дүнтэй гүйцэтгэх үйл ажиллагааг төлөвлөх ёстой. 
Үүнд: 
 
a) адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах баримтжуулсан 
журмыг бий болгож, тэдгээрийн байхгүй байх нь аюулгүй байдлын бодлого, 
зорилтоос хазайх болно; Энэхүү журамд оролцогч болон ажилтнуудын аюулгүй 
байдал, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг багтаасан байна. 

b) аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлж болох адал явдалт аялал жуулчлалын үйл 
ажиллагаа явуулахад ашигласан бараа, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээнд хамаарах 
журам тогтоох; 
 
c) оролцогчдын хамгийн бага шаардагдах ур чадварыг тодорхойлох, 
баримтжуулах; 
 
d) оролцогчид үйл ажиллагааг аюулгүй явуулах хамгийн бага шаардагдах 
чадамжтай байх. 
 
8.2 Онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ 
 
Байгууллага нь болзошгүй онцгой нөхцөл байдал, тэдгээрийн үр нөлөөг 
тодорхойлж, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө, журмыг бий болгож, тогтооно. 
 
Байгууллага нь онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө, 
горимыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үйлчилгээ, чадамжтай хүмүүс болон бусад 
нөөц бололцоо байгаа эсэхийг баталгаажуулна. 
Байгууллага нь онцгой байдлын хариу үйлдлийн төлөвлөгөө, журмыг хянан үзнэ. 
 
Байгууллага нь оролцогч бүрээс хамгийн багадаа дараах мэдээллийг цуглуулах 
журмыг тогтооно. Үүнд: 
 
a) Тодорхойлолтын дэлгэрэнгүй (ж:нь ID дугаар, бүтэн нэр); 
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b) холбоо барих утасны дэлгэрэнгүй мэдээлэл (нэр, холбоо барих хэрэгсэл); 
 
b) шаардлагатай туслалцаа; 
 
d) эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн байдал. 
 
e) Байгууллага нь зохих журмын дагуу хувийн мэдээллийг цуглуулах, хадгалах, 
ашиглах. 
 
f) Байгууллага нь яаралтай хариу арга хэмжээний журмыг үе үе шалгаж байх 
ёстой. Туршилтын үр дүнг баримтжуулсан байна. 
 
g) Үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө онцгой байдлын хариу үйлдлийн төлөвлөгөөний 
талаар оролцогчдод мэдэгдэнэ. 
 
8.3. Осол зөрчлийг зохицуулах 
 
Байгууллага нь үүрэг хариуцлага, эрх мэдлийг тодорхойлох журмыг дараах 
журмаар байгуулж, мөрдөнө: 
 

- осол зөрчлийг шийдвэрлэх, тайлагнах, мөрдөн шалгах; 
 

- Осол зөрчлийн үр дагаврыг бууруулах арга хэмжээ авах; 
 

- Осол зөрчлийн бичиг баримт нь дор хаяж дараах мэдээллийг агуулна: 
 

a) үйл ажиллагаа; 
b) огноо, цаг хугацаа; 
c) байршил; 
d) оролцсон хүмүүс, тухайлбал оролцогчид болон ажилтнууд; 
e) хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал, тоног төхөөрөмж, тодорхой нөхцөл 

байдал, шалтгаан; 
f) болзошгүй шалтгаан, хувь нэмэр оруулагч хүчин зүйлс; 
g) эмчилгээ, түүний дотор хариу урвал; 
h) үр дагавар; 
i) залруулах арга хэмжээ; 
j) мэдээллийн эх сурвалж. 

 
Байгууллага нь ослыг бүртгэх журамтай байна. 
 
ТАЙЛБАР: Осол аваарыг бүртгэх, дүн шинжилгээ хийх нь ирээдүйн ослоос 
урьдчилан сэргийлэх, адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын 
менежментийн тогтолцооны үр нөлөөг үнэлэх, эрсдлийг удирдахад тусалдаг. 
 
9 Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
 
9.1 Хяналт, хэмжилт, дүн шинжилгээ ба үнэлгээ 
 
Байгууллага дараахь зүйлийг тодорхойлно: 
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- юуг хянаж, хэмжих хэрэгтэй вэ; 
 

- хүчин төгөлдөр үр дүнг баталгаажуулахын тулд хяналт-шинжилгээ, 
хэмжилт, дүн шинжилгээ, үнэлгээний арга; 

 
- мониторинг ба хэмжилт хийх үед; 

 
- хяналт, хэмжилтийн үр дүнг шинжилж үнэлэх; 

 
- хяналт, хэмжилт, шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг баримтжуулсан байна. 

 
Хяналт, хэмжилт нь дараах зүйлийг хангана. Үүнд: 
 
a) Аюулгүй ажиллагааны менежментийн хөтөлбөрийн шаардлагууд болон 
холбогдох хуулийн шаардлагуудад нийцсэн байх; 
 
b) тохиолдлууд болон бусад түүхэн мэдээллүүдийг авч үзэх; 
 
c) Оролцогчдын туршлага, санал хүсэлтийг анхаарч үзэх. 

Байгууллага нь зохих баримтжуулсан мэдээллийг үр дүнгийн нотолгоо болгон 
хадгална. 
 
Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцооны үр дүн, аюулгүй байдлын үр дүнг үнэлнэ. 
 
9.2 Дотоод аудит 
 
Байгууллага нь адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцооны талаар мэдээлэл өгөхийн тулд дотоод аудитыг төлөвлөсөн 
давтамжтайгаар явуулна: 
 

- дараахь шаардлагад тохирч байгаа тухай: 
 

- адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцооны байгууллагын  өөрийн шаардлага; 

 
- энэхүү олон улсын стандартын шаардлагууд; 

 
- үр дүнтэй хэрэгжиж, хэвийн ажиллаж байгаа тухай. 

 
Байгууллага нь: 

a) аудитын хөтөлбөр (давтамж, арга, хариуцлага, төлөвлөлтийн шаардлага, 
тайлагнал орно)-ыг төлөвлөх, бий болгох, хэрэгжүүлэх, үүнд холбогдох үйл явцын 
ач холбогдол болон өмнөх аудитын үр дүнг харгалзан үзэх; 
 
b) аудит тус бүрийн аудитын шалгуур үзүүлэлт, хамрах хүрээг тодорхойлох; 

c) аудитын үйл явц нь бодитой, шударга байхуйцаар аудиторуудыг сонгож, 
аудитыг явуулна; 
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d) аудитын үр дүнг холбогдох удирдлагад тайлагнахыг баталгаажуулах; болон 
 
e) баримтжуулсан мэдээллийг аудитын хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон аудитын үр 
дүнгийн нотолгоо болгож хадгална. 
 
Байгууллагын аудитын хөтөлбөр нь байгууллагын үйл ажиллагаа болон өмнөх 
аудитын үр дүнд хийсэн эрсдлийн үнэлгээний үр дүнг (6.1.2-ыг үзнэ үү) харгалзан 
үзнэ. 
 
9.3 Удирдлагын дүн шинжилгээ 
 
Дээд удирдлага нь байгууллагын адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй 
байдлын удирдлагын тогтолцоог төлөвлөсөн завсарлагатайгаар үргэлжлүүлэх 
тохиромжтой, зохистой, үр дүнтэй байлгахын тулд хянана. 
 
Удирдлагын дүн шинжилгээг дараахь зүйлсийг харгалзан үзнэ: 
 
a) өмнөх удирдлагын дүн шинжилгээний үйл ажиллагааны байдал; 
 
b) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоотэй 
холбоотой гадаад болон дотоод асуудлуудад гарсан өөрчлөлт; 
 
c) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын гүйцэтгэлийн талаарх 
мэдээлэл, Үүнд: 
 
1) үл тохирол, залруулах арга хэмжээ; 
 
2) хяналт ба хэмжилтийн үр дүн; болон 
 
3) аудитын үр дүн; 
 
d) тасралтгүй сайжруулах боломжууд. 
 
Удирдлагын дүн шинжилгээний үр дүн нь тасралтгүй сайжруулалтын боломж, 
адал явдалт аялал жуулчлалын аюул-гүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд 
өөрчлөлт оруулах хэрэгцээтэй холбоотой шийдвэрийг багтаана. 
 
Байгууллага нь баримтжуулсан мэдээллийг удирдлагын дүн шинжилгээний үр 
дүнгийн нотолгоо болгон хадгална. 
 
10 Сайжруулалт 
 
- 10.1 Үл тохирол ба залруулах арга хэмжээ 
 
Үл тохирлын үед байгууллага дараахь зүйлийг хийх ёстой: 

a) үл тохирлын хариу үйлдэлд хариу өгөх ба боломжтой бол: 

1) хяналт, залруулах арга хэмжээ авах; болон 
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2) үр дагаврыг шийдвэрлэх; 
 
b) өөр газар дахин давтагдаагүй, эсвэл хэрэгжихгүйн тулд үл тохирлын 
шалтгааныг арилгах үйл ажиллагааны хэрэгцээг үнэлэх: 
 
1) үл тохирлыг хянах; 
 
2) үл тохирлын шалтгааныг тодорхойлох; болон 

3) ижил төстэй үл тохирлууд гарч болзошгүй эсвэл гарч болзошгүй эсэхийг 
тодорхойлох; 
 
c) шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; 
 
d) залруулах арга хэмжээний үр дүнг үнэлэх; болон 
 
e) адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоод 
өөрчлөлт оруулах. 
 
Залруулах ажиллагаа нь тулгарч буй үл тохирлын нөлөөнд тохирсон байх ёстой. 
 
Байгууллага нь баримтжуулсан мэдээллийг хэвээр хадгалж үлдэх ёстой. 
 
- үл тохирлын мөн чанар болон авсан дараагийн арга хэмжээ, мөн 

- аливаа залруулах ажиллагааны үр дүн. 
 
- 10.2 Байнгын сайжруулалт 
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн  тогтолцооны 
тохиромжтой, зохистой, үр дүнтэй байдлыг тасралтгүй сайжруулна. 
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Хавсралт А- (норматив) 
 
Аялал жуулчлалын эрсдлийн менежментийн үйл явц 
 
A1 Ерөнхий зүйл 
 
Энэхүү хавсралт нь адал явдалт аялал жуулчлалын эрсдлийн менежментийн үйл 
явцын гурван үе шатыг харуулсан 6.1.2-т хамаарна: 
а) нөхцөл байдлыг тогтоох; 
 
b) эрсдлийн үнэлгээ; 
 
c) эрсдлийг судлах 
 
- А.2 Тухайн нөхцөл байдлыг тогтоох 
 
Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа бүрийг тодорхойлно. 
 
Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын зорилго, хамрах хүрээ, параметрийг 
тодорхойлох замаар уг нөхцөлийг тогтооно. 
 
Байгууллага нь дараахь зүйлийг тодорхойлно: 
 
a) адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа; 
b) үйл ажиллагааны хамрах хүрээ, байршил, үргэлжлэх хугацаа, үйл ажиллагааны 
бүх үйл ажиллагаа; 
c) үйл ажиллагааны эрсдлийг удирдах зорилго; 
d) бусад үйл ажиллагаануудтай холбоотой хил хязгаарын болон аюулгүй 
байдлын менежментийн тогтолцоонууд; 
e) эрсдлийн үнэлгээний аргачлал; 
f) эрсдлийн үнэлгээний шалгуур (үүнд хүлээн зөвшөөрсөн эрсдэлийн түвшин 
багтах) ба шалтгаан 
 
ТАЙЛБАР Үйл ажиллагааны нөхцөлийг тодорхойлохдоо тээвэрлэлт, орон байр, 
орчин, эрүүл мэнд, соёлын эрсдэлтэй холбоотой байж болно. 
 
А.3 Эрсдлийн үнэлгээ 
 
Эрсдлийн үнэлгээ хийх гурван алхам байдаг. 
 
а) Эрсдлийн тодорхойлолт 
 
Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны эрсдлийг 
тасралтгүй тодорхойлохын тулд тогтолцоотэй, зохион байгуулалттай үйл явцыг 
бий болгож, хадгалах ёстой. 
 
Эрсдлийг тодорхойлох журамд дараах зүйлс орно: 
 
- байнгын болон тогтмол бус үйл ажиллагаа; 
- оролцогчийн ур чадвар; 
- хяналтад байгаа болон хяналтгүй үйл ажиллагаа, үйл ажиллагааны цэгүүд; 
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- адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлж буй ажлын байр, газрыг 
ашиглах боломжтой бүх ажилчдыг (дэд гэрээлэгч, оролцогчид болон зочдын 
хамт) үйл ажиллагаа; 
 
- байгууллага, оролцогч болон гуравдагч талын адал явдалт аялал жуулчлалын 
үйл ажиллагаанд ашигладаг тоног төхөөрөмж, хувцас, тоног төхөөрөмж. 
 
Эрсдлийг тодорхойлох аргачлал нь: 
 
- удирдагчид болон бусад сонирхогч талуудыг оролцуулах; 
 
- үйл ажиллагааны туршлагатай байх; 
 
- адал явдалт аялал жуулчлалын өнөөгийн, хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга барилыг 
мөрдөх. 
 
b) Эрсдлийн дүн шинжилгээ 
 
Байгууллага нь эрсдэлийн шалтгаан, эх сурвалж, тэдгээрийн эерэг, сөрөг үр 
дагаврыг авч үзэн эрсдэлийг шинжлэх бөгөөд эдгээр үр дагавар нь гарах 
магадлал. 
Одоогийн хяналт, түүний үр дүнг харгалзан үзнэ. 
 
c) Эрсдэлийн үнэлгээ: 
 
Байгууллага нь эрсдлийн үнэлгээний шалгуурын эсрэг эрсдлийг үнэлж, эмчилгээ ша
 
А.4 Эрсдлийн судалгаа 
 
Байгууллага нь эрсдлийг арилгах процессыг бий болгож, хэрэгжүүлж, хадгална. 
 
Байгууллага нь үүрэг хариуцлага, хугацаа, хүлээгдэж буй үр дүн, нөөц бололцоо, 
гүйцэтгэлийн арга хэмжээ ба эрсдлийн эмчилгээг хянах үйл явцыг тодорхойлно. 
 
ТАЙЛБАР: Эрсдлийн удирдлагын үйл явцын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
ISO 31000-ээс үзнэ үү. ISO 31000-ийн зорилго нь одоогийн болон ирээдүйн 
стандартуудын эрсдлийн удирдлагын үйл явцыг уялдуулах явдал юм. 
Энэ нь тодорхой эрсдэл эсвэл салбартай холбоотой стандартуудыг дэмжих 
нийтлэг арга замыг бий болгож, эдгээр стандартыг орлодоггүй. 
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Хавсралт B- (мэдээллийн) 

 
 Аюулгүй байдлын менежментийн арга хэрэгслийн зарим хэсэг 
  
Эрсдлийн үнэлгээ нь эрсдлийг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх, үнэлэх 
мэдээллийн тогтолцоочилсон хэрэглээ юм. 

  
B.1, B.2, B.3 ба В.4-р хэсгүүдийн зарим жишээнүүд нь эрсдэлийн удирдлагын үйл 
явцын эдгээр үе шат бүрт 
 

 В.4-р зураг - магадлал ба үр дагаврын ангиллын жишээ - Эрсдлийн чанарын 
шинжилгээний матриц - Эрсдлийн түвшин 

  
Байгууллага бүр өөрийн бодит байдал, соёл, үйл ажиллагаанд хамгийн 
тохиромжтой хэрэгсэлийг тодорхойлж, ашиглах ёстой. 
 

 Нэг шийдэл байхгүй. Нэмэлт жишээн дээр IEC 31010-ыг үзнэ үү. 
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 - Ном зүй 
 

 [1]     ISO 9000: 2005, Чанарын удирдлагын тогтолцоо - Суурь болон үгсийн сан 
 

 [2]     ISO 19011, Аудитын удирдлагын тогтолцооны удирдамж 
 

 [3]   ISO / TR 21102, Адал явдалт аялал жуулчлал - Удирдагч - Ажилтны ур 
чадвар 

 [4]  ISO 21103, Адал явдалт аялал жуулчлал - Оролцогчдод зориулсан 
мэдээлэл 
 

 [5]     ISO 31000, Эрсдлийн менежмент - Зарчим ба удирдамж 
 

 [6]     ISO Guide 73: 2009, Эрсдлийн удирдлага - Тайлбар толь 
 

 [7]     IEC 31010, Эрсдлийн менежмент - Эрсдлийн үнэлгээний арга 
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Өмнөх үг  
 
 
ISO (Олон улсын стандартчиллын байгууллага) нь үндэсний стандартчиллын 
байгууллагуудын дэлхий дахины холбоо юм.  (ОУСБ-ын гишүүн байгууллагууд). 
Олон улсын стандарт боловсруулах ажлыг ОУСБ-ын мэргэжлийн хороодоор 
дамжуулан хийдэг. Мэргэжлийн ур чадварыг хангасан гишүүн байгууллага бүр 
сэдвийг сонирхож тухайн хороонд төлөөлөн оролцох эрхтэй. Олон улсын 
байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд ОУСБ-тай хамтран 
ажилладаг. ОУСБ нь цахилгаан техникийн стандартчиллын асуудлаар олон улсын 
цахилгаан техникийн комисс (ОУЦТК) -той нягт хамтран ажилладаг.  
 
Энэхүү баримт бичгийг боловсруулж, цаашдын засварт зориулж гаргасан журмыг 
ОУСБ / ОУЦТК-ын Удирдамжийн 1-р хэсэгт тайлбарласан болно. Ялангуяа ISO 
баримт бичгийн төрөл бүрийн төрлүүдэд шаардлагатай зөвшөөрөгдсөн шалгуурыг 
тодотгосон.  
 
Энэхүү баримт бичгийг ISO / IEC Удирдамжийн 2-р хэсгийн редакцийн дүрмийн 
дагуу боловсруулсан (www.iso.org/directives-ээс үзнэ үү).  
 
Энэ баримт бичгийн зарим элементэд зохиогчийн эрхэд хамаарах магадлалтайг 
анхааралдаа аваарай. ОУСБ нь патентын эрх эсвэл бүх эрхийг тодорхойлох 
үүргийг хүлээхгүй. Баримт бичгийг боловсруулах явцад тодорхойлсон аливаа 
зохиогчийн эрхийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь оршил / эсвэл хүлээн авсан 
патентын мэдүүлгийн ОУСБ-ын жагсаалтад (www.iso.org/patents -ээс үзнэ үү) байх 
болно.  
 
Энэ баримт бичигт ашигласан аливаа худалдааны нэр томъёо нь хэрэглэгчдэд 
дөхөм болох мэдээллийг өгөх бөгөөд энэ нь тодорхой батламж болохгүй.  
 
ОУСБ-ын тодорхой нэр томьёо ба тохирлын үнэлгээнд хамаарах илэрхийллууд, 
мөн ОУСБ-ын Худалдааны техникийн саад тотгорын талаар ДХБ-ын зарчмыг 
дагаж мөрдөх тухай тайлбарыг доорх URL-с узнэ уу: Өмнөх үг - Нэмэлт мэдээлэл  
 
Энэхүү хороо нь ISO / TC 228 буюу Аялал жуулчлал ба холбогдох үйлчилгээний 
баримт бичгийг хариуцана.��
�
Энэхүү стандартыг Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн төвийн Удирдах 
Зөвлөлийн Гишүүн Д. Алтанбагана, Ч. Мөнхжаргал, Б.Мөнхбат нар    орчуулж, 
ТХ/40 Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэж 
зөвшилцсөн болно.  
 
Анхны үзлэгийг 2024 онд, дараа нь 5 жил тутамд хянана.  
 
Стандарт, Хэмжил зүйн Газар (СХЗГ):  
Энх тайваны өргөн чөлөө 46А.  
Улаанбаатар- 210351, Ш/Х-48  
Утас 266754, 263860. Факс (976-1) 458032.  
Цахим хуудас: www.masm.gov.mn 
E-mail: masm@mongol.net 
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© СХЗГ 2019  
 
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай 
Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, 
олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчилал, баталгаажуулалтын төв 
байгууллага)-д байна. 

Оршил  
 
0.1 Адал явдалт аялал жуулчлал  
 
Адал явдалт аялал жуулчлал бол дэлхийд чухал ач холбогдолтой салбарын нэг 
юм.  
 
Арилжааны зорилгоор, ашгийн төлөө бус эсвэл буяны үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
эсэхээс үл хамааран, адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа нь хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн, уламжлалт элемент болох эрсдэл ба сорилтыг өөртөө агуулдаг.  
Эрсдэл гаргах нь урамшуулал авчирдаг боловч аюулыг мөн авчирдаг. Үр ашгийг 
дээшлүүлэхийн тулд адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг 
аль болох найдвартай ажиллуулах хэрэгтэй.  
 
ISO 21101, ISO / TR 21102 ба ISO 21103 адал явдалт аялал жуулчлалын үйл 
ажиллагаа эрхлэгчдэд зориулсан адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг 
төлөвлөх, харилцан мэдээлэх, ашиглах боломжтой байх үндэс суурийг 
тодорхойлсон.  
 
Эдгээр олон улсын стандартыг үр дүнтэй хэрэглэснээр хэрэглэгчид үйл 
ажиллагаа, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн талаархи сонголт хийхэд нь туслах болно.  
 
0.2 Адал явдалт аялал жуулчлалын стандарт  
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын стандартын зорилго нь аюулгүй ажиллагааны 
менежментийн систем, оролцогчдод мэдээлэл өгөх хамгийн доод шаардлагыг 
тогтоох явдал юм. Тус стандартууд нь адал явдалт аялал жуулчлалын янз бүрийн 
асуудалд хамаарч байдаг тул бие даасан аж ахуйн нэгжүүдтэй.  
 
— ISO 21101 адал явдалт аялал жуулчлалын байгууллага аюулгүй ажиллагааны 
үүднээс өөрийн үйл ажиллагааг хэрхэн удирддаг болохыг тодорхойлдог;  
 
— ISO/TR 21102 адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны удирдагчдын 
хамгийн бага чадавхийн талаар өгөгдөл өгдөг;  
 
— Энэхүү олон улсын стандарт нь аюулгүй байдлыг хангахын тулд үйл 
ажиллагааны өмнө, одоо болон дараа нь оролцогчид болон боломжит 
оролцогчдод мэдээлэх хамгийн бага мэдээллийг заана.  
 
0.3 Олон улсын стандартын зорилго  
 
Энэхүү олон улсын стандарт нь үйлчилгээний гэрээний асуудлаархи мэдээллийн 
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ерөнхий шаардлагыг тогтооно. Үүнд адал явдалт аялал жуулчлалын үйл 
ажиллагааг оролцогч болон бусад сонирхогч талуудад мэдээллээр хангах.  
 
Оролцогчдод үнэн зөв мэдээлэл өгөн, олон улсын стандартад нийцсэн үнэн зөв 
мэдээлэл оролцогчдод болон боломжит оролцогчдод өгсөнөөр үйл ажиллагааны 
дунд болон дараа үед зөв сонголт хийхэд нь тус болно. Энэ мэдээлэл нь 
оролцогчдод эрсдлийг ойлгоход туслаж, хүн болон хэрэгсэл тоног төхөөрөмжид 
тулгарч болзошгүй аюулыг багасгах мэдээлэл өгөн бэлтгэнэ. Ингэснээр 
найдвартай ажиллагааны магадлалыг нэмэгдүүлнэ.  
 
Аялал жуулчлалын хүрээнд, адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа 
эрхлэгчид нь харилцааны эрсдэлийг авч үзэх хэрэгтэй. Жишээ нь хэл ярианы 
ялгаанаас болж бие биендээ буруу ойлголт өгөх. Тэд мөн адал явдалт үйл 
ажиллагааны салшгүй эрсдлүүдийн талаар харилцан мэдээлэх хэрэгтэй. Үр 
дүнтэй харилцааг хангахын тулд оролцогчид ямар үйлчилгээ авах гэж байгаа 
мэдээллээ үйлчилгээний нийлүүлэгчид тодотгож өгнө.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 
 
Ангилалтын код: . . . . . . .   
Адал явдалт аялал жуулчлал—
Харилцагчдад зориулсан мэдээлэл  

MNS ISO 21103:2019 

Adventure tourism — Information for 
participants 

ISO 21103:2014 
 

  
Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны . . . дүгээр сарын . . . -ны өдрийн . 
. . дүгээр тушаалаар батлав.  
 
Энэхүү стандарт нь  2019 оны . . . дугаар сарын . . . -ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 
 
1 Хамрах хүрээ 
 
Энэхүү олон улсын стандарт нь аюулгүй байдлыг хангахын тулд үйл ажиллагааны 
өмнө, одоо болон дараа нь оролцогчид болон боломжит оролцогчдод мэдээлэх 
хамгийн бага мэдээллийг хамарна.   
 
Энэхүү олон улсын стандартыг нийгэм, соёл газар зүйн янз бүрийн орчинд үйл 
ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ үзүүлэгчдэд төрөл бүрийн хэлбэрээр ашиглаж 
болно. 
 
2 Нэр томьёо, тодорхойлолт 
 
Энэ баримт бичигт дараах нэр томъёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. 
 
2.1  
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа  
Аялал жуулчлалд зориулсан адал явдалт үйл ажиллагаа нь удирдамж, 
манлайлал, эрсдэлийг (2.8) санаатай хүлээн зөвшөөрсөн элемент юм. 
 
ТАЙЛБАР 1: Эрсдлийн хүлээн зөвшөөрсөн элемент гэдэг нь оролцогчид тухайн 
эрсдлийн талаар хамгийн бага ойлголттой байхыг хэлнэ. 
 
2.2  
бэрхшээлийн түвшин  
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд оролцох явцад тулгарах биеийн 
тамир болон сэтгэлзүйн хүндрэлийн үнэлгээг шаардлагатай мэргэжлийн чадамж, 
газар нутаг, өндөрлөг ба уур амьсгалаас тулгуурлан тодорхойлно. 
 
2.3  
хөтөлбөр  
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд (2.1) оролцдог бүрэл-дэхүүн 
хэсгүүд болох цаг хугацаа, байршил болон үйл ажиллагааны жагсаалтыг 
тодорхойлно 
 
2.4  
оролцогч  
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд (2.1) оролцдог боловч 
манлайллын багийн гишүүнд ордоггүй этгээдийг хэлнэ 
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Тайлбар 1: Оролцогчийг "үйлчлүүлэгч", "харилцагч" гэж тодорхойлж болно  
 
Тайлбар 2: Манлайллын баг хэд хэдэн удирдагчаас бүрдэнэ 
 
2.5  
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч  
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг (2.1) бүх талаар ханган 
хариуцсан хувь хүн эсвэл байгууллагыг хэлнэ 
 
Тайлбар 1: Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа нь үнэ төлбөргүй 
эсвэл төлбөрийн эргэн төлөлтөөр хангагдаж болно. 
 
2.6  
гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгч  
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд үйлчилгээ үзүүлдэг 
гадны байгууллага болон хувь хүнийг хэлнэ 
 
2.7  
чөлөөт цаг  
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа (2.1) үргэлжлэх үед гарах хугацааг 
хэлнэ. Энэ нь адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгчийн (2.5) 
үйлчилгээ үзүүлэх гэрээгээр хүлээсэн үүргээс хэтэрсэн гэж  
 
2.8  
эрсдэл  
тодорхой бус үр дүн 
 
Тайлбар 1 Үр дүн гэдэг нь хүлээгдэж буй хэлбэлзэл юм — эерэг эсвэл сөрөг. 
 
Тайлбар 2 Тодорхойгүй байдал гэдэг нь үйл явдлын тухай ойлголт ба мэдлэг, 
түүний үр дагавар, эсвэл магадлалын бүрэн бус мэдээллийн дутагдал юм. 
 
Тайлбар 3 Эрсдлийг ихэвчлэн боломжит хүчин зүйлээр нь "үйл явдал" (ISO 
Удирдамж 73: 2009, 3.5.1.3-т тодорхойлсноор), "үр дагавар" (ISO Удирдамжн 73: 
2009, 3.6.1.3-д тодорхойлсны дагуу), эсвэл эдгээрийг хамтатгасныг хэлнэ.  
 
Тайлбар 4 Эрсдэлийг ихэвчлэн үйл явдлын үр дагаврын сүлжээ байдлаар 
илэрхийлдэг бөгөөд энэ нь (нөхцөл байдалд гарсан өөрчлөлтүүд) "магадлал"-д 
(ISO Удирдамж 73: 2009, 3.6.1.1-д тодорхойлсны дагуу) хамаарна. 
 
3 Мэдээлэл харилцах  
 
Оролцогчидтой харилцах нь үнэн зөв хүртээмжтэй байх ёстой.  
Оролцогчидтой харилцахдаа, адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа 
эрхлэгчид оролцогчдын дараах зүйлсийг шалгана. Үүнд:  
 
 a) хэл яриа;  
 b) уншиж бичих чадвар;  
 c) яриа, сонсгол, харааны чадвар.  
  
 Үүнээс гадна адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч нар 
мэдээлэл хаана, ямар хэлбэрээр (жишээ нь хэвлэмэл эсвэл цахим хэлбэрээр) 
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түгээгдэж байгааг авч үзэх хэрэгтэй.  
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгчид нь тухайн үйл 
ажиллагааны явцад харилцааны холбоотой эрсдлийг тодорхойлж, хариу арга 
хэмжээ авч (жишээ нь хэлний бэрхшээл эсвэл дуу чимээ), аялал жуулчлалын 
удирдагчийн зөвлөгөөг харилцагчид ойлгох явдлыг хангах. 
 
ТАЙЛБАР Үйл ажиллагааны явцад учирч болох эрсдлийн хариунд жишээлбэл, 
тэмдэг, гар дохио эсвэл шүгэл хэрэглэж болно. 
 
4 Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх мэдээлэл 
 
4.1 Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнөх мэдээллийн зорилго  
 
Энэ дэд зүйл нь адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө 
өгөх ёстой мэдээллийг харуулсан болно.  
 
Үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө оролцогч талуудад мэдээлэл өгснөөр үйл 
ажиллагаанд оролцохдоо тэдэнд зөв сонголт хийх боломжийг олгоно.  
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдлээс шалтгаалан 
үйл ажиллагааны өмнө өгсөн мэдээлэл нь чухал ач холбогдолтой эрсдлийн эх 
үүсвэр болон холбогдох аюулгүй байдлын шаардлагуудыг өөртөө агуулна. 
 
4.2 Урьдчилсан захиалгын мэдээлэл 
 
4.2.1 Үйлчилгээ үзүүлэгч  
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны үйлчилгээ үзүүүлэгч 
урьдчилсан захиалгын дараах мэдээллүүд өгнө. Үүнд:  
 
a) нэр, хууль ёсны нэр, эрх зүйн байдал, холбоо барих мэдээлэл (хаяг, утасны 
дугаар, и-мэйл хаяг) мөн ажлын цагийн хуваарь;  
 
b) адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч нь аливаа стандарт 
мөрдөж байх тохиолдолд, тухайн үйлчилгээ үзүүлэгч гэрчилгээжсэн бол, мөн 
гэрчилгээжүүлэгч нь магадлан итгэмжлэгдсэн тохиолдолд;  
 
c) ямар нэгэн холбогдох лиценз болон мэргэшлийн талаарх мэдээлэл.  
 
4.2.2 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа  
 
Урьдчилсан захиалга өгөх талаарх адал явдалт аялал жуулчлалын үйл 
ажиллагааны мэдээллийг:  
 
a) аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны тодорхойлолт болон түүний бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд ба үнэ;  
 
b) оролцогчдын хамгийн бага ба дээд тоо мөн удирдагч болон бусад 
ажилтнуудын тоо;  
 
c) адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгон бүрдүүлсэн 



MNS ISO/TR 21101:2019 

4 
 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үйлчилгээнд:  
 

1) ашиглах тээврийн төрөл, оролцогчдод санал болгож буй тав тухтай 
байдал, хэрэв гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчид оролцсон тохиолдолд 
тэдний хэн болохыг тодорхойлох;  
 
2) зочид буудал болон тус байгууламжийн төрөл ба стандарт. Жишээ нь 
угаалгын өрөө, чөлөөт цаг өнгрөөх байгууламж болон нөхцөл байдал;  
 
3) хоол хүнсийг хангасан байх. Үүнд: хоолны дэглэм баримталдаг хүмүүст 
тусгай хоолоор хангах;  
 
4) тоног төхөөрөмжөөр хангасан байх;  
 
5) хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, хэрэгтэй үед бартаат газар 
зориулагдсан байх;  
 

d) адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны бэрхшээлийн түвшин 
(шалгуур үзүүлэлтийн тайлбартай байх), бэрхшээлийн үнэлгээний түвшинг 
дараах хүчин зүйлсүүдээр харгалзан үзнэ:  
 

1) оролцогчоос шаардагдах бие бялдар болон сэтгэл зүйн чадварын 
тодорхой түвшин;  

 2) үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа – нийт аяллын турш болон өдөр   
 тутмын ;  
 3) мэдлэг болон чадвар шаардлагдана;  
 4) шаардлагыг хангасан ямар нэгэн тусгай хүлээн зөвшөөрдсөн зэрэгтэй  
 байх;  
 5) хүлээгдэж буй цаг агаарын нөхцөл байдал;  
 6) газар нутгийг хамарсан бэрхшээлүүдийг шийдэх;  
 7) шаардлагатай бол, бэрхшээлийн түвшин ба түүний шалгууруудын  
 тайлбар;  
  
e) адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны хөтөлбөр:  
  
 1) байршил(ууд);  
 2) төрөл бүрийн байгууламж руу явах болон ирэх хугацааг тоцоолох;  
 3) үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацааг тооцоолох;  
 4) чөлөөт цагийн үеийг тодорхойлох;  
  
f) Онцгой байдлын үед туслалцаа үзүүлэх боломж;  
 
g) Онцгой хэрэгцээ хүсэж буй хүмүүст (хүүхэд болон ахмад настан) зориулсан 
байгууламжийн боломж;  
  
тухайн бүлэг хүмүүст насанд хүрээгүй этгээд олон өдрийн үйл ажиллагаа, тоо, 
хүйс, манлайлагч болон бусад дагалдаж буй насанд хүрэгчдийн үүрэгт оролцож 
байгаа тохиолдолд;  
 
h) тодорхой төрлийн хүмүүст (нас, хүйс эсвэл чадвараас хамаарна) зориулагдсан 
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа тохиромжтой эсэх талаархи 
мэдээлэл;  
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j) орон нутгийн ёс заншил болон улс төрийн талаарх мэдээлэл;  
 
k) орон нутгийн хуулиудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл. Үүнд:  
  
 1) жуулчдын тоог хязгаарлах. Жишээ нь: байгалийн цогцолборт газарт 
жуулчдын хөл хөдөлгөөнийг бууруулах;  
  
 2) гал түймэр гаргаж болзошгүй бүтээгдэхүүн болон байгаль орчны 
тэнцвэрийг алдагдуулж болзошгүй саван бүтээгдэхүүнийг ашиглахыг хязгаарлах.  
 
4.2.3 Гэрээ  
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ эрхлэгч болон оролцогчидтой хийсэн 
гэрээний урьдчилсан захиалгын талаарх мэдээллийг:  
 
a) адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд багтсан үйлчилгээ;  
 
b) адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч харилцагчыг даатгалд 
хамруулах;  
 
c) оролцоход шаардагдах даатгал болон даатгалын боломжтой байдал;  
 
d) саад үүсгэж болзошгүй хүчин зүйлс, өөрчлөлт буюу цуцлалт;  
 
e) эрсдэлд хүлээцтэй хандах;  
 
f) хариуцлага;  
 
g) гомдол барагдуулах журам;  
 
h) цуцлах журам. Үүнд: адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд өөр 
хувилбар оруулах.  
 
4.2.4 Оролцогч  
 
Оролцогчтой холбоотой урьдчилсан захиалгын мэдээлэл дараах байдалтай 
байна:  
 
a) Үйл ажиллагааны өмнөх сургалт, чиг баримжаа эсвэл мэргэшлийн талаархи 
тодорхойлолтыг адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах ёстой;  
 
b) эрүүл мэндийн шаардлага. Үүнд вакцин, тарилга, урьдчилан сэргийлэх 
эмчилгээ;  
 
c) оролцогчид найдвартай гэж үзсэн хувцас, хэрэгслийг адал явдалт аялал 
жуулчлалын үйл ажиллагаанд хэрэглэх;  
 
d) оролцогчдод хүссэн мэдээллийг өгөх;  
 
e) бие бялдрын хамгийн бага түвшинг хангасан байх.  
 



MNS ISO/TR 21101:2019 

6 
 

5 Үйл ажиллагааны явцад өгсөн мэдээлэл
 
5.1 Үйл ажиллагааны явцад өгсөн мэдээллийн зорилго 
 
Энэ дэд зүйлд урьдчилсан захиалгын мэдээлэл өгсний дараа буюу адал явдалт 
аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа дуустал өгөгдөх мэдээллийг хэлнэ. Үйл 
ажиллагааны явцад өгсөн мэдээллийн зорилго нь:  
 
a) үйл ажиллагаанд оролцож буй харилцагчдад тодорхой чиглэл өгсөнөөр тэд аялл
явцад эрсдэлгүй оролцоно;  
  
b) үйл ажиллагаанд ямар нэгэн өөрчлөлт хийх талаар оролцогчдод мэдэгдэх. 
Үүнд чөлөөт цаг болон ямар ч хамаагүй зүйл хийх эсвэл өөрчлөлтөд тулгуурлан 
хариу үйлдэл хийх.  
 
ТАЙЛБАР: Цаг агаарын сөрөг өөрчлөлт, осол аваар, байгаль орчинд учруулж буй 
хор хөнөөл, өвчин, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэх мэт хүчин зүйлсээс 
шалтгаалан өөрчлөлт гарч болзошгүй. Оролцогчдод энэхүү асуудлуудыг 
шийдвэрлэхэд нь хангалттай мэдээлэл өгч байх нь чухал юм. Хариу арга хэмжээ 
авахад удирдагчдаас шинэ зааварчилгааг хэрэгжүүлж холбогдох асуудал болон 
эрсдлийг зохицуулах эсвэл харилцагдад аяллын үйл явцад аяллыг цуцлах зэрэг 
сонголтуудыг өгч болно. 
 
5.2 Үйл ажиллагааны явцад өгсөн мэдээлэл  
 
Аяллын үйл ажиллагааны үеэр хамгийн багаар бодоход дараах мэдээллийг 
багтаана:  
 
a) үйл ажиллагааны үе шат бүрт юу болох талаар болон оролцогчдын хийх ёстой 
зүйлүүдийг заах;  
  
b) үйл ажиллагааны талаар өмнө нь өгсөн мэдээллийн ямар нэгэн өөрчлөлт. 
Жишээ нь эрсдэл, манлайлал, цаг, чөлөөт цаг, байршил болон тээвэр;  
  
c) осол болон онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах.  
 
 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны дараа өгөх мэдээлэл 
 
6.1 Үйл ажиллагааны дараа өгөх мэдээллийн зорилго  
 
Энэ дэд зүйлд адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа дууссаны дараа 
өгөх мэдээллийг хэлнэ.  
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны дараа өгсөн мэдээллийн 
зорилго нь үйл ажиллагааны явцад гарсан аливаа асуудлуудын талаархи үр 
дагаварын талаар оролцогчдод мэдэгдэх. 
 
6.2 Үйл ажиллагааны дараа өгөх мэдээлэл  
 
Оролцогчдод учруулсан асуудлын үр дагаварыг шийдвэрлэхэд адал явдалт үйл 
ажиллагаа төгссөн үед авах мэдээлэл:  
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a) асуудлын тодорхойлолт;  
b) асуудлын үр дагавар;  
 
c) оролцогчдод хэрэгцээтэй асуудлыг шийдвэрлэх болон арга хэмжээ авах 
холбоотой нэмэлт мэдээлэл өгөх.  
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Өмнөх үг  
 
 
ISO (Олон улсын стандартчиллын байгууллага) нь үндэсний стандартчиллын 
байгууллагуудын дэлхий дахины холбоо юм.  (ОУСБ-ын гишүүн байгууллагууд). 
Олон улсын стандарт боловсруулах ажлыг ОУСБ-ын мэргэжлийн хороодоор 
дамжуулан хийдэг. Мэргэжлийн ур чадварыг хангасан гишүүн байгууллага бүр 
сэдвийг сонирхож тухайн хороонд төлөөлөн оролцох эрхтэй. Олон улсын 
байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд ОУСБ-тай хамтран 
ажилладаг. ОУСБ нь цахилгаан техникийн стандартчиллын асуудлаар олон улсын 
цахилгаан техникийн комисс (ОУЦТК) -той нягт хамтран ажилладаг.  
 
Энэхүү баримт бичгийг боловсруулж, цаашдын засварт зориулж гаргасан журмыг 
ОУСБ / ОУЦТК-ын Удирдамжийн 1-р хэсэгт тайлбарласан болно. Ялангуяа ISO 
баримт бичгийн төрөл бүрийн төрлүүдэд шаардлагатай зөвшөөрөгдсөн шалгуурыг 
тодотгосон.  
 
Энэхүү баримт бичгийг ISO / IEC Удирдамжийн 2-р хэсгийн редакцийн дүрмийн 
дагуу боловсруулсан (www.iso.org/directives-ээс үзнэ үү).  
 
Энэ баримт бичгийн зарим элементэд зохиогчийн эрхэд хамаарах магадлалтайг 
анхааралдаа аваарай. ОУСБ нь патентын эрх эсвэл бүх эрхийг тодорхойлох 
үүргийг хүлээхгүй. Баримт бичгийг боловсруулах явцад тодорхойлсон аливаа 
зохиогчийн эрхийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь оршил / эсвэл хүлээн авсан 
патентын мэдүүлгийн ОУСБ-ын жагсаалтад (www.iso.org/patents -ээс үзнэ үү) байх 
болно.  
 
Энэ баримт бичигт ашигласан аливаа худалдааны нэр томъёо нь хэрэглэгчдэд 
дөхөм болох мэдээллийг өгөх бөгөөд энэ нь тодорхой батламж болохгүй.  
 
ОУСБ-ын тодорхой нэр томьёо ба тохирлын үнэлгээнд хамаарах илэрхийллууд, 
мөн ОУСБ-ын Худалдааны техникийн саад тотгорын талаар ДХБ-ын зарчмыг 
дагаж мөрдөх тухай тайлбарыг доорх URL-с узнэ уу: Өмнөх үг - Нэмэлт мэдээлэл  
 
Энэхүү хороо нь ISO / TC 228 буюу Аялал жуулчлал ба холбогдох үйлчилгээний 
баримт бичгийг хариуцана.��
�
Энэхүү стандартыг Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн төвийн Удирдах 
Зөвлөлийн Гишүүн Д.Алтанбагана, Ч.Мөнхжаргал, Б.Мөнхбат нар    орчуулж, ТХ/40 
Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэж зөвшилцсөн 
болно.  
 
 
Анхны үзлэгийг 2024 онд, дараа нь 5 жил тутамд хянана.  
 
Стандарт, Хэмжил зүйн Газар (СХЗГ):  
Энх тайваны өргөн чөлөө 46А.  
Улаанбаатар- 210351, Ш/Х-48  
Утас 266754, 263860. Факс (976-1) 458032.  
Цахим хуудас: www.masm.gov.mn 
E-mail: masm@mongol.net 
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Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай 
Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, 
олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчилал, баталгаажуулалтын төв 
байгууллага)-д байна. 

Оршил  
 
Адал явдалт аялал жуулчлал  
 
Адал явдалт аялал жуулчлал бол дэлхийд чухал ач холбогдолтой салбарын нэг 
юм.  
 
Арилжааны зорилгоор, ашгийн төлөө бус эсвэл буяны үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
эсэхээс үл хамааран, адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа нь хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн, уламжлалт элемент болох эрсдэл ба сорилтыг өөртөө агуулдаг.  
Эрсдэл гаргах нь урамшуулал авчирдаг боловч аюулыг мөн авчирдаг. Үр ашгийг 
дээшлүүлэхийн тулд адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг 
аль болох найдвартай ажиллуулах хэрэгтэй.  
 
ISO 21101, ISO / TR 21102 ба ISO 21103 адал явдалт аялал жуулчлалын үйл 
ажиллагаа эрхлэгчдэд зориулсан адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг 
төлөвлөх, харилцан мэдээлэх, ашиглах боломжтой байх үндэс суурийг 
тодорхойлсон.  
 
Эдгээр олон улсын стандартыг үр дүнтэй хэрэглэснээр хэрэглэгчид үйл 
ажиллагаа, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн талаархи сонголт хийхэд нь туслах болно.  
 
Аялал жуулчлалын стандарт  
 
Эдгээр олон улсын стандартын зорилго нь аюулгүй ажиллагааны менежментийн 
систем, оролцогчдод харилцах харилцааны хамгийн доод шаардлагуудыг тогтоох 
явдал юм.  
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын янз бүрийн талбарт хамаарах дараахь хоёр 
стандарт нь бие даасан аж ахуйн нэгжүүд юм. Үүнд:  
�
— ISO 21101 адал явдалт аялал жуулчлалын байгууллага аюулгүй ажиллагааны 
үүднээс өөрийн үйл ажиллагааг хэрхэн удирддаг болохыг тодорхойлдог;  
 
— ISO/TR 21102 адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны удирдагчдын 
хамгийн бага чадавхийн талаар өгөгдөл өгдөг;  
 
— ISO 21103 аюулгүй байдлыг хангахын тулд үйл ажиллагааны өмнө, одоо болон 
дараа нь оролцогчид болон боломжит оролцогчдод мэдээлэх хамгийн бага 
мэдээллийг заана.  
 
ISO/TR 21102: адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны удирдагчдын 
хамгийн бага чадавхийн талаар өгөгдөл өгдөг. 
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Мэргэжлийн тайлангийн зорилго  
 
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны удирдагчдын дадлагыг оролцогчдод 
явуулах, тэдний төлөө хариуцлага хүлээх чадварыг эзэмшүүлснээр аюулгүй адал 
явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулахад чухал хүчин зүйл болдог.  
Чадамж гэдэг нь зөвхөн ур чадвараас гадна зан төлөв, шинж чанаруудын 
талаархи мэдлэг юм.  
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанаас хамаарч (салаар аялах, явган аялал, 
авирах гэх мэт) өөр өөр чадвар шаардагдана.  
Гэсэн хэдий ч адал явдалт аялал жуулчлалын бүх үйл ажиллагаа нь нийтлэг 
байдаг. Эдгээр нийтлэг чадвар (мөн хүлээгдэж буй үр дүн) нь энэхүү мэргэжлийн 
тайлангийн гол хэсэг юм.  
 
Тодорхой адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах чадвартай 
удирдагчид энэхүү мэргэжлийн тайланг лавлагаа болгон ашиглах болно.��
�
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 
 
Ангилалтын код: . . . . . . . . . . .   
Адал явдалт аялал жуулчлал—
Манлайлагчид — Ажилтны ур 
чадвар  

MNS ISO/TR 21102:2019 

Adventure tourism — Leaders — 
Personnel competence 

ISO/TR 21102:2013 (E) 
 

 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны . . . дүгээр сарын . . . -ны өдрийн . 
. . дүгээр тушаалаар батлав.  
 
Энэхүү стандарт нь  2019 оны . . . дугаар сарын . . . -ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 
 

 1 Хамрах хүрээ 
 
Энэхүү техникийн тайлан нь зах зээлийн ердийн гэж үздэг хүссэн чадамж болон 
түүнд хамааран хүлээгдэж буй адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны 
манлайлагчдын чадварын үр дүнг дурдсан.  

 
Энэхүү мэргэжлийн тайлан нь олон улсын тусгай стандартуудтай байдаг бөгөөд 
усан доорх үйл ажиллагаанд оролцдог адал явдалт аялал жуулчлалын үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг удирдагчдад хамаарахгүй. 

 
2 Нэр томъёо, тодорхойлолт 

 
Энэ баримт бичигт дараах нэр томъёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. 

 
 2.1  

ур чадвар  
хүлээгдэж буй үр дүнд хүрэхийн тулд мэдлэг, ур чадвараа ашиглах чадвар (2.2) 

  
2.2  
хүлээгдэж буй үр дүн  
үйлчилгээ үзүүлэхэд гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны үр дүн 

  
Тайлбар 1: Хүлээгдэж буй үр дүн нь ажил мэргэжил, ур чадварын хувьд 
хамаарна (2.1) эсвэл чадамжийн багцыг илэрхийлнэ. 
 

 2.3  
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа  
аялал жуулчлалд зориулсан адал явдалт үйл ажиллагаа нь удирдамж, 
манлайлал, эрсдэлийг санаатай хүлээн зөвшөөрсөн элемент юм 
 

 Тайлбар 1: Эрсдлийн хүлээн зөвшөөрсөн элемент гэдэг нь оролцогчид тухайн 
эрсдлийн талаар хамгийн бага ойлголттой байхыг хэлнэ. 
 

 2.4  
эрх бүхий этгээд  
тусгай үүрэг гүйцэтгэх чадвартай (2.1) хэн нэгэн 
 

 2.5  
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удирдагч  
эрх бүхий этгээд (2.4) хүмүүсийн төлөө хариуцлага хүлээдэг, томилогдсон үйл 
 ажиллагааг хөтлөх, удирдах боломжтой этгээдийг хэлнэ. 
 

 2.6  
оролцогч  
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд (2.3) оролцдог боловч  
манлайллын багийн гишүүнд ордоггүй этгээдийг хэлнэ 
 

 Тайлбар 1: Оролцогчийг "үйлчлүүлэгч", "харилцагч" гэж тодорхойлж болно  
Тайлбар 2: Манлайллын баг хэд хэдэн удирдагчаас бүрдэнэ (2.5) 
 

 2.7  
болзошгүй арга хэмжээ  
үйл ажиллагааны харилцан тохиролцсон төлөвлөгөөнд өөрчлөлт ороход  
шаардлагатай үйл явдлын урьдчилан сэргийлэх, засаж залруулах арга хэмжээах 
 

 2.8  
онц байдал  
нэн даруй арга хэмжээ авах шаардлагатай ноцтой нөхцөл байдал 
 

 2.9  
анхны тусламж  
онц байдал (2.8) тухайн этгээд гэмтсэн, ухаан алдсан, амь насанд нь аюул учирч 
болзошгүй нөхцөл байдлыг мэргэжлийн туслалцаа авах хүртэл тухайн аюулыг 
бууруулан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
 

 3 Удирдагчийн үүрэг  
Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанаас үл хамааран удирдагчийн 

a)     оролцогчийн туслалцаа;  
 
b) аюулгүй байдлын менежмент, харилцагчдад үзүүлэх анхаарал халамж болон 
манлайллын багын нийцэл нь операторын аюулгүй байдлын удирдлагын 
тогтолцооны дагуу холбогдох мэдээлэл, заавар, хяналт, сургалтыг багтаасан 

c) онцгой байдлын журмыг хэрэглэх;  
 
d) мэдээлэл хуваалцах.  
 

 4 Хүлээгдэж буй үр дүн  
 

 4.1 Нийцэл  
 
Хууль тогтоомж, бусад норматив шаардлагыг даган мөрдөж – үүнд,  
хязгаарлагдахгүй – адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа хариуцсан 
нутагт бүс нутгийн хууль тогтоомжид нийцсэн үүрэг хариуцлагыг хүлээх. 
 

 4.2 Тэргүүлэх бүлгүүд  
 
Ихэвчлэн удирдагчийн үүрэгт дараах зүйлсүүд орно:  
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a) Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө буюу хөтөлбөрийн 

явцад 
b)  техникийн ур чадварыг ашиглан програмын өөрчлөлтийг шийдэхдээ 

дараах зүйлсийг ашиглана. Үүнд:  
 

1) нөхцөл байдлыг задлан шинжилж, хүчингүй болгох эсвэл аюул, эрсдэл, 
2) урьдчилан тооцоолоогүй нөхцөл байдлын улмаас үйл ажиллагааг 

өөрчлөх;  
 
2) Болзошгүй үр дүнгийн арга хэмжээ авах;  
 
3) цаг агаарыг урьдчилан дүгнэхийн тулд тухайн байгалийн үзэгдлүүдийг дүгнэн 

4) орон нутгийн үйл ажиллагааны нөхцөл байдал эсвэл оролцогчоос; чадвар ба  
хүлээлтээс эсвэл цаг уурын өөрчлөлтөөс хамааран үйл ажиллагаанд нэмэлт 

c) төлөвлөсөн болон төлөвлөгдөөгүй маршрутын туршид бүлгүүдийг удирдан
d) чиглүүлэхийн тулд тусгай анхаарал хандуулах. Үүнд:  

 
1) үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг танилцуулж, аюулгүй байдлын талаар товч 

мэдээлэл өгөх;  
 
2) бүлгийн оролцогчдыг нэгтгэн зохицуулж удирдах;  
 

төрөл бүрийн бүлгүүдийн хэрэгцээнд нийцүүлсэн хөтөлбөрүүдэд дасан 
зохицох;  
 
4) Бүлэг болон оролцогчын зан үйлтэй холбоотой хязгаарыг тогтоох;  
 
5) зөрчилдөөнийг таслан зогсоох;  
 
6) сөрөг эсвэл ер бусын нөхцөл байдал болон болзошгүй эрсдэлийг байнга 
хийх;  
 
7) зайлшгүй шаардлагатай хувцас болон хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг авах;  
 
8) Оролцогчийн чадамжийн түвшин болон сэтгэл зүйн хямралыг тодорхойлох.  
  
4.3 Техникийн чадварууд  
 
Удирдагчийн техникийн чадварыг дараах байдлаар ангилна:  
 
a) мэргэжлийн ур чадварууд болох чиг баримжаа болон навигаци зэрэг 

b) хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг ашиглахдаа одоо мөрдөж буй туршлага болон 
эсэхийг шалгана. Үүнд:  
 
1) хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг зохион байгуулалттай эдэлгээтэй ашиглах;  
 
2) элэгдсэн болон согогтой шинж тэмдгийг илрүүлэх;.  
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3) оролцогчдод өөрийн хувцас, хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг зохистой ашиглах 
талаар зөвлөгөө өгөн тухайн оролцогчид хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг зөв 
ашиглаж байгаа эсэхийг үйл ажиллагаанд орж байх үед нь хяналт тавина;  
 
4) анхан шатны засвар хийх чадвар болон хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн 
мэдлэгтэй байх.  
 
c) үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд шаардагдах хамгийн бага практикийг 
оролцогчидод зааварчлах.– Үүнд:  
 
1) дадлага хийхтэй холбоотой зааварчилгааны арга техникийг ашиглах;  
 
2) хувь хүний чадварыг хөгжүүлэх;  
 
3) суралцахад түлхэц үзүүлэх орчныг бий болгох;  
 
4) оролцогчдын ойлгох хэлийг ашиглан, ойлгож байгааа эсэхийг шалгах;  
 
5) зөв, хангалттай мэдээлэл өгөх;  
 
6) онцгой байдлын үед ашиглах журмыг танилцуулах;  
 
7) нийгэм, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөг хамгийн товч хэмжээнд хүргэх;  
 
8) хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг яаж хэрэглэхийг харуулах.  

  
4.4 Эрсдлийг удирдах  
 
Эрсдэлийг удирдах удирдагчийн үүрэгт дараах зүйлс багтана:  
 
a) оролцогчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангаж, байнгын мониторинг,  
үнэлгээ хийх замыг ханган үйл ажиллагааны явцад шаардлагатай үед арга 
хэмжээг авна– Үүнд:  
 
1) оролцогчдын биеийн болон сэтгэл санааны аюулгүй байдалд нөлөөлж 
болзошгүй аюул, эрсдлийг урьдчилан сэргийлэх;  
 
2) осол аваар гарах хүчин зүйлийг тодорхойлох;  
 
3) бүлгийн гишүүдийн дунд эерэг харилцаа холбоо үүсгэн багийн ажиллагааг 
идэвхжүүлэх;  
 
4) оролцогчдын биеийн болон сэтгэл санааны аюулгүй байдлыг хүндэтгэн 
үнэлэх; 
 
5) бие махбодийн болон сэтгэл санааны ядаргаа мөн сэтгэл санааны хямралын 
шинж тэмдгүүдийг ажиглах;  
 
6) үйл ажиллагаанд зориулсан хангалттай хоол, хувцсыг санал болгон онцгой 
байдлын үед хангалттай нөөцөөр хангах;  
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7) оролцогчдод яаралтай арга хэмжээ авах талаар мэдээлэл өгч, ойлгуулах;  
 
8) зохистой ба зохисгүй шинж тэмдгийг мэдээлэх;  
 
9) тохиромжгүй шинж тэмдэг илэрсэн үед таслан зогсоох арга хэмжээ авах;  
 
10) өөрсдийн баг болон бусад удирдагчдыг шаардлагагүй эрсдэл хийхээс 

11) тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа нь журмын дагуу явагдах байдлыг 

 
 4.5 Онцгой байдлын үед арга хэмжээ авах  

 
Гэнэтийн осол болон онцгой байдлын үед тухайн удирдагч дараах арга 
хэмжээнүүдийг авна:  
 
a) Онцгой тохиолдлын үед дараах арга хэмжээ авна – Үүнд:  
 
1) шаардлагатай үед нүүлгэн шилжүүлэх болон аврах ажлыг зохион байгуулах;  
 
2) бүлгийг удирдах;  
 
3) түргэн тусламжийн үйлчилгээ болон бусад дэмжлэг үзүүлэх боломжтой 
байгууллагуудтай харилцан холбоо тогтоох;  
 
4) харилцагчдын эрүүл мэндийг хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэн аюулгүй 
байдлыг хангах;  
 
5) онцгой байдлын хяналтын хуудсыг ашиглана.  
 
b) анхны тусламж үзүүлэх – Үүнд:  
 
1) анхан шатны тусламжийг тэдний туршлага болон сургалтанд суусан 
мэдлэгээс хамааран үзүүлэх;  
 
2) Хуулийн дагуу нөхцөл тус бүрт тохируулан анхны тусламжийг үзүүлэх.  
 

 4.6 Ёс зүйтэй мэргэжлийн түвшинд харьцах  
 
a) хүрээлэн буй орчин болон нийгмийн нөлөөллөөс үүссэн бэрхшээлүүд адал 
анд нөлөөлөх эрсдэлийг багасган урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна – Үүнд:  
 
1) сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх хүчин зүйлийг багасгах;  
 
2) тухайн бүлэг хүмүүст байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн ард иргэдийг 

л өгч ойлгуулах;  
 
3) тухайн бүлэг хүмүүс байгаль орчин болон орон нутгийн иргэдэд хортой үйл 

аслан зогсоох арга хэмжээ авах;  
 
4) адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны үеэр байгаль хамгаалах үйл
ажиллагааг дэмжих;  
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5) тодорхой нэг газарзүйн бүсэд айлчлал хийх явцдаа журам дүрмийг хүндэтгэн 
дагаж мөрдөх;  
 
6) оролцогчдын сэтгэл ханамжийг хангахын тулд – үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө 
ерөнхий шинж чанарыг оролцогчдод мэдээлэх;  
 
7) аяллын хөтөлбөрийг оролцогчдод сонирхолтой байлгах;  
 
8) аяллын үйл ажиллагаа өрнөх явцад оролцогчдод байнгын тодорхой 
мэдээллээр хангах;  
 
9) хувь хүний хэрэгцээг зөв мэдэрч, холбогдох дэмжлэг үзүүлэх;  
 
10) гомдол саналыг хүлээн авч, зохих ёсоор хариу өгөх;- 
 
11) санал зөрсөн үзэл санааг харилцан зөвшилцөлд хүргэх.  
 
b) өөрийн хувийн илтгэл болон мэргэж-лийн үүргийг анхаарч үзэх – Үүнд:  
 
1) эрүүл ахуй, харагдах байдал, биеийн байдал болон бэлэн байдлыг анхаарч 
үзэх;  
 
2) үр дүнтэй, мэргэжлийн харилцааг аяллын үйл ажиллагааны үеэр 
оролцогчидтой хязгаар тогтоож тохиромжгүй зан авир гаргахаас зайлсхийх;  
 
3) ичгүүртэй нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх;  
 
4) тохирох ёс зүйтэй үгүүдийг хэрэглэн, үйлчилгээ үзүүлэх;  
 
5) мэргэжлийн ёс зүйн өндөр стандартыг баримтлах.  
 

 5 Эрхэмлэх чадварууд  
 

 5.1 Ерөнхий  
 
Хүлээгдэж буй үр дүнд хүрэхийн тулд 5.2-ээс 5.4-т заасан мэдлэг, ур чадварын 
удирдлагыг ашиглан үнэлнэ. 
 
ТАЙЛБАР аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулахад тодорхой 
шалгаруулалтууд хэрэгтэй бөгөөд энэ нь зохицуулалт эсвэл сайн туршлагаас 
үндэслэгдэнэ. 
 

 

 5.2 Мэдлэг  
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын Манлайлагчид дараах мэдлэгийг эзэмшсэн 

 
a) цаг уурын шинж тэмдэг, агаар мандал болон орчны нөхцөл байдлыг мэдэх;  
 
b) навигацийн ба чиг баримжааг ашиглах чадвартай байх (топографийн газрын 
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зураг, газрын зураг - тайлбар, бэлгэдэл, масштаб, түвшний муруй, луужин, чиг 
баримжаа, байгалийн шинж тэмдгүүдийг ашиглан) 
 
c) бүлгийг удирдах ур чадвар, нэгдмэл байдал болон зөрчил шийдвэрлэх 
стратегийн арга барилууд;  
 
d) харилцаа холбоо болон зааварчлах стратеги;  
 
e) адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд хамаарах аюулгүй байдлын 
үндсэн шаардлага;  
 
f) осол гарахад нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг тодорхойлох;  
 
g) байгаль орчны нийтлэг аюул ба эрсдэлийн мэдлэгтэй байх;  
 
h) онцгой нөхцөл байдал ба журмуудын мэдлэгтэй байх ;  
 
i) анхны тусламжийн мэдлэгтэй байх;  
 
j) орон нутгийн байгаль орчны хууль тогтоомж, ба хамгааллын талаарх мэдлэг;  
 
k) адал явдалт аялал жуулчлалын байршлын онцлогт тохирсон байгаль орчин, 
орон нутгийн оршин суугчдын мэдээлэл;  
 
l) байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах аргачлалтай байх;  
 
m) боловсрол, нийгмийн ур чадварын үндсэн дүрэм, хувийн эрүүл ахуйн 
тусламжийн мэдлэг;  
 
n) хууль эрх зүй болон хууль ёсны шаардлага.  
 

 5.3 Ур чадвар  
 
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны Манлайлагчид дараах чадваруудыг 

байх ёстой:  
 
a) оролцогчдыг аяллын үйл явцад хүсэл эрмэлзэлтэй байлгахын тулд аман 
харилцааны илэрхийлэх чадвар сайтай байх;  
 
b) харилцагчын хэлийг зөв ойлгон илэрхийлж харилцагч талуудтай харилцан 
тохиролцсон хэлээр ярих;  
 
c) шаардлагатай ур чадварыг сайтар ойлгуулахын тулд тодорхой бичсэн 
зааварчилгаа өгөх;  
 
d) төлөвлөсөн үйл ажиллагааг дуусгахад бие бялдрын болон сэтгэхүйн 
чадвартай мөн эрүүл чийрэг байх;  
 
e) адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд бусдын аюулгүй байдлыг 
ханган удирдан чиглүүлэх тохиромжтой манлайлагчтай байх;  
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f) ярианы логик тайлбар хийх чадвартай байх. Жишээ нь дараалсан алхмуудыг 
 холбон үг яриагаараа тайлбарлан ойлгуулах;  
 
g) шийдвэр гаргах чадвартай байх. Жишээ нь гэнэтийн болзошгүй тохиолдолд;  
 
h) төлөвлөлтийн чадавхи жишээ нь. тусгайлсан төгсгөлд хүрэх алхмуудын логик 
дараалал тогтоох;  
i) амьдралыг дэмжих үндсэн аргууд (үүний дотор зүрх судасны сэхээн 
амьдруулалт, осол гэмтлийн эмчилгээний арга)  
 
j) онцгой байдлын тоног төхөөрөмж болон холбооны хэрэгсэл ашиглах 
 чадвартай байх.  
 

 5.4 Хандлага ба шинж чанар  
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг Манлайлагчид дараахь 
хандлага, шинж чанарыг өөртөө агуулсан байх ёстой:  
 
a) хүнийг ятгах чанартай байх. Жишээ нь: хүмүүсийг шаардлагатай үед өөртөө 
итгүүлэх;  
 
b) хүмүүсийг чиглүүлэх, зохион байгуулах мөн захирч байх үед хяналтаа 
хадгалан удирдах;  
 
c) хүмүүсийн өөртөө итгэх итгэлийг бий болгох чадвартай байх. Жишээ нь 
харилцаа холбоо амархан тогтоох, хүмүүсийг тавтай байлгахын тулд хэзээ ямар 
үг хэлэхээ мэддэг байх, урам зориг өгч дэмжлэг үзүүлэх;  
 
d) сонсох чадвартай байх. Жишээ нь шийдвэр гаргахын тулд, хүмүүсийг санал 
бодлоо илэрхийлэн, зөвлөлдөхийг дэмжин сонсож, тэдний үзэл бодлыг анхаарч 
үзэх;  
 
e) хүнийг ойлгодог, тэсвэртэй байх. Жишээ нь санал бодлын зөрүүг 
тавих;  
 
f) төлөвлөгч байх (богино хугацаанд). Жишээ нь урьдчилан төлөвлөх, 
зорилтуудыг тогтоон үнэлэх, хандлагыг тусгах, төслийг хөгжүүлэх;  
 
g) өөдрөг үзэлтэй байх. Жишээ нь урьдчилан таамаглаагүй үйл явдал болоход 
эерэг хандлагатай байх;  
 
h) уян хатан байх. Жишээ нь өөр нөхцөл байдал руу үйл явц өрнөхөд амархан 
дасан зохицох чадвартай байх;  
 
i) авхаалжтай байх. Жишээ нь тухайн болж буй үйл явцыг ойлгон мэдэрч дүгнэлт 
хийх. (биеийн илэрхийлэл)  
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 6 Өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, сайжруулах 
  

6.1 Хэрэгжиж байгаа мэргэжлийн сайжруулалтууд  
 
Адал явдалт аялал жуулчлалын удирдагч нар одоогийн хэрэгжиж байгаа 
мэргэжлийн сайжруулалтуудыг ашиглана.  
 
Одоо хэрэгжиж байгаа мэргэжлийг дээшлүүлэх, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах  
тал дээр анхаарал тавих нь чухал. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд нэмэлт 
мэргэжлийн туршлага, хувийн сургалт болон чиглэсэн сургалтанд хамрагдахаас 
гадна, уулзалт, лекц, семинар, давтан сургалт, бага хурал, бусад холбогдох үйл 
ажиллагаанд оролцох байдлаар хөгжүүлнэ..  
 
Одоо хэрэгжиж байгаа мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагаанууд нь дараах 

a) хувь хүний хэрэгцээнд;  
 
b) байгууллагын хэрэгцээнд;  
 
c) адал явдалт аялал жуулчлалын арга техник, технологи, хэрэгсэл тоног 

d) оролцогчийн харилцааны практик дээр;  
 
e) дүрэм журам, хууль тогтоомжид.  
 

 6.2 Ур чадвараа хадгалах  
 
Манлайлагчид үйл ажиллагаагаа нэг хэвийн байдлаар хадгалан сайн явуулахын 
тулд адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд байнгын оролцоотойгоор 
өөрсдийн авсан лицензээ (жишээлбэл бичсэн бүртгэлүүд) шинэчлэж байх 
хэрэгтэй. 
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Ном зүй 
 

 
[1] ISO 21101, Адал явдалт аялал жуулчлал - Аюулгүй ажиллагааны 
менежментийн тогтолцоо - Шаардлагууд 
 
[2]    ISO 21103, Адал явдалт аялал жуулчлал - Оролцогчдод зориулсан мэдээлэл 
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